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Vem har beställt det här? 

- att utrusta soldaten eller bemanna utrustningen 

Sammanfattning 

De tekniska system som stödjer ledning av arméns brigader har ökat i komplexitet och an-

vändbarheten har minskat. Det tar längre tid att utbilda den personal som ska hantera syste-

men idag jämfört med för tio år sedan. I uppsatsen har utvecklingen av ledningsstödsystem 

studerats med utgångspunkt i ramverken Systems Engineering och Human Factors Integrat-

ion. HFI syftar till att sätta användaren i fokus för utvecklingen, snarare än tekniken som 

sådan. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med nyckelpersoner, målsättningsdoku-

ment för tekniska system och andra styrdokument som påverkar området. 

Studien indikerar att Försvarsmaktens förändrade inriktning mot internationella insatser 

under 00-talet har varit utgångspunkten för de tekniska lösningar som idag ska användas i det 

nationella försvaret. De krav som ställts på systemens tekniska funktioner har varit överord-

nade kraven på att ledningsförbandens soldater, utan tillgång till kvalificerat tekniskt stöd, 

ska kunna hantera systemen effektivt. Det finns skäl att anta att ett ökat fokus på HFI under 

systemutvecklingen skulle leda till system med bättre balans mellan teknik och människa, 

som i sin tur skulle leda till både ökad användbarhet och minskade kostnader. I uppsatsen 

föreslås några konkreta åtgärder som kan vara föremål för vidare studier och utvärdering. 

Nyckelord 
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Who ordered this? 

- equipping the soldier or manning the equipment 

Abstract 

The technical systems supporting command, control and communications (C
3
) of Swedish 

army brigades have increased in complexity and their usability has been reduced. The train-

ing of signal unit personnel takes longer today compared to ten years ago. In this paper the 

development of C
3
 support systems has been studied from a Systems Engineering and Human 

Factors Integration point of view. The aim of HFI is to put the user in the center of devel-

opment instead of the technology as such. The empirical material consists of interviews, 

system requirements documents and other policy documents affecting the army C
3
 domain. 

The study indicates that the origin of the technical solutions for national defense use of today 

was the Swedish Armed Forces’ changed orientation towards international peace support 

operations during the century’s first decade. The requirements for technical functionality 

have been superior to the requirement that signal unit soldiers, without access to qualified 

technical support, must be able to effectively manage the systems. There is reason to assume 

that an increased HFI focus in system development would lead to systems with better balance 

between technology and humans, which in turn would increase usability and reduce cost. The 

paper suggests some actions that might be subject to further studies and evaluation. 
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Systems Engineering, Human Factors Integration, training, C
3
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1 INLEDNING 

I den här uppsatsen kommer stödsystem för ledning av arméns brigader att studeras. Studien 

kommer ha sin utgångspunkt i utbildning av de soldater som har som uppgift att möjliggöra 

att dessa ledningsstödsystem kan fungera. Systemen ska fungera i krig eller under krigslik-

nande förhållanden, i Sverige eller utomlands. Vilken hänsyn ha tagits till denna personal och 

utbildningsförutsättningarna, när systemen har kravställts och designats? För att introducera 

läsaren till området beskrivs i den senare delen av det här kapitlet översiktligt hur utbildnings-

systemet är uppbyggt och hur Försvarsmaktens materieltillförsel är utformad. Därefter förkla-

ras, på en övergripande nivå, begreppet ledningsstödsystem i en brigadkontext och de två 

generationer av telesystem som kommer beskrivas i uppsatsen – Telesystem 9000 och Mobilt 

kärnnät. 

1.1 Problemformulering 

Arméns stödsystem för att utöva ledning blir allt mer avancerade, både komplexitetsmässigt 

avseende antal funktioner de har inbyggda men också avseende hur svåra de är att lära sig att 

använda. Detta gäller inte minst för driftpersonalen (Försvarsmakten 2015f). Parallellt med 

denna utveckling har personalförsörjningen reformerats genom att värnplikten lagts vilande 

och ersatts med anställda gruppbefäl och soldater. Under 2015-2016 låter dock Regeringen 

utreda förutsättningarna för att åtminstone delvis återinföra grundutbildning genom värnplikt 

(Försvarsdepartementet 2015), ett beslut som återigen skulle förändra förutsättningarna för 

soldatutbildningen. 

En av utmaningarna för de aktuella ledningsförbanden består i att på cirka 11 månader utbilda 

soldater som, utöver att vara just soldater, dessutom har goda kunskaper i nätverksteknik. 

Utgångspunkten är ofta personer som inte har haft djupare kontakt med teknikområdet än att 

de anslutit sina ”smarta mobiltelefoner” till hemmanätverken.  

Hur ska balans uppnås mellan den utbildning som systemen kräver och den utbildning För-

svarsmakten kan genomföra? Vad som är möjligt begränsas framförallt av den tid som finns 

till förfogande och de förkunskaper och kognitiva egenskaper aktuell personalkategori har. 

Denna fråga anknyter till ett resonemang som förs av Archer, Headley och Allender (2003) 

gällande avvägningar mellan aptitude-training-performance (ungefär begåvning i betydelsen 

förutsättningar-utbildning och träning-systemeffekt), när system kravställs och designas.  
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1.2 Frågeställning 

Den konkreta frågeställning som studeras i arbetet lyder: 

Hur kan utbildningsaspekterna för soldater omhändertas under utvecklingen av stödsystem 

för ledning av armébrigader? 

Med utbildningsaspekter avses den begränsade utbildningstid som finns till förfogande och de 

förkunskaper och kognitiva förmågor som aktuella personalkategorier har, eller antas ha. 

För att besvara frågan är det nödvändigt att också studera vad som har dimensionerat och styrt 

utformingen av de system som ska användas idag, sedan jämförelseåret 2006. Det blir också 

oundvikligt att föra ett resonemang om möjligheterna att förändra kravprofilerna för de solda-

ter som ska tjänstgöra i ledningsförbanden.  

1.3 Syfte   

Arbetetet syftar till att studera balansen mellan å ena sidan hur avancerade ledningsstödsy-

stemen är och å andra sidan den personal som ska hantera systemen. Varför har arméns led-

ningsstödsystem blivit svårare att använda och vilken hänsyn har tagits till den personal som 

ska arbeta med systemen? I denna uppsats studeras specifikt förutsättningarna för den perso-

nal som tillhör ledningsförbanden och som är en förutsättning för att systemen ska kunna 

användas av arméns staber och övriga förbandsdelar. 

Detta område är relevant att studera inte minst med bakgrund av att en ny, sammanhållen 

grundutbildning införs 2016. När denna, som är cirka 11 månader lång och i sig inte har 

någon koppling till eventuell återinförd plikttjänstgöring, är slut ska personalen kunna krigs-

placeras i sina respektive befattningar. Utbildningstiden är alltså tydligt begränsad. 

Att döma av de litteraturstudier som genomförs under arbetets gång saknas studier, med en 

svensk kontext, av balansen mellan hur avancerad utrustning förbanden tillförs och vad som 

under tillgänglig utbildningstid är rimligt att hinna lära sig. Eftersom teknikutvecklingen på 

ledningssystemområdet är mycket snabb förändras också förutsättningarna för personalen 

snabbt. Bristande balans kan få oönskade konsekvenser, dels i form av bristande förmåga och 

dels i ökade kostnader för utbildning eller kategoriförskjutningar av personal, exempelvis att 

meniga soldater måste ersättas med specialistofficerare. 

Jag uppfattar att uppsatsen, med fokus på personal- och utbildningsfrågor, kan bidra till ökad 

kunskap om en av dimensionerna av kravställnings- och designarbetet inför kommande 

systemupphandlingar.  
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1.4 Tidigare forskning 

Det finns flera forskningsdiscipliner som ur delvis olika perspektiv beskriver människors 

interaktion med tekniska system, eller människans plats i systemen. De har ofta trebokstavs-

förkortningar som HFI, HSI, HFE, HCI, MSI, MTO med flera. Detta avsnitt gör inte anspråk 

på att täcka hela forskningsfältet utan beskriver några exempel som bedöms ha hög relevans 

för den egna studien, det vill säga forskning som specifikt anknyter till utveckling av militär 

materiel. Några av de nämnda förkortningarna återkommer i uppsatsen, men även de som inte 

nämns kan vara mer eller mindre synonyma eller överlappande.  

US Army har sedan slutet av 1980-talet bedrivit forskning och utveckling inom det område 

som kan beskrivas som ”anpassning av materielen efter personalen”. Programmet har fram 

tills för något års sedan benämnts MANPRINT, Manpower Personnel Integration, men nu 

används istället begreppet Human Systems Integration, HSI. I allt väsentligt motsvaras HSI av 

den disciplin som i andra delar av världen benämns Human Factors Integration, HFI. HFI 

beskrivs närmare i teorikapitlet. Booher och Minninger (2003) har undersökt ett antal militära 

materielprojekt ur ett HSI-perspektiv. De menar att det finns tio framgångsfaktorer på områ-

det som, om de uppfylls, ger positiva kostnads- och prestandafördelar. Här bör dock nämnas 

att Comanchehelikoptern, som av författarna bedöms vara det mest framgångsrika projektet ur 

ett HSI-perspektiv, aldrig beställdes av US Army.  

Swartling med flera (2005) genomförde 2004-2005 ett antal semistrukturerade intervjuer med 

personal tillhörande Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten. Syftet var att stu-

dera hur frågor relaterade till människa-systeminteraktion (MSI) hanterades i beställningspro-

cessen. Undersökningen visade till exempel att MSI ofta betraktades som rena gränssnittsfrå-

gor, att FMV:s kompetens på MSI-området var begränsad och att området var bristfälligt 

inarbetat i metodbeskrivningar. Ett vanligt sätt att hantera frågorna menade författarna var att 

använda ”användarrepresentanter” i utvecklingsarbetet. De menar dock att det, utan en ge-

nomtänkt metodik, är bortkastat (2005, s.38). Det förekom att användarrepresentanter togs 

som ”gisslan” i projekten och gavs ett oproportionerligt stort ansvar för MSI-utformningen, 

utan att ha kunskaper på området (2005, s.36f). Vidare menar författarna att arbetet med 

systemsäkerhet (främst fysiologiska frågor) bedrevs seriöst, men att motsvarande vikt inte 

lades vid kognitiva, kunskapsmässiga och organisatoriska parametrar. 

I en annan forskningsrapport redovisar Swartling (2009) en studie av hur humanfrågor hante-

ras i kravarbetet under Försvarsmaktens och FMV:s övergång från dokumentbaserad till 

modellbaserad förmågeutveckling. Swartling menar bland annat att båda myndigheterna 
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uppger att människa-systemintegration (MSI) är viktig, men att den har små möjligheter att 

implementeras då båda parterna beskriver det som en fråga för den andra parten. Hon skriver 

också; 

MANPRINT är ett så genomarbetat program att det skulle kunna antas av FM 

[Försvarsmakten] endast med viss anpassning för den svenska försvarsmaktens 

organisation. Dock finns det troligtvis alldeles för mycket kulturellt motstånd 

inom FM för att detta skulle vara möjligt i dagsläget.   

(2009, s.40) 

Vad detta kulturella motstånd skulle bestå i utvecklar Swartling inte närmare och påståendets 

giltighet bör därför bedömas försiktigt. 

Nilsson, Granlund och Sparf (2013), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), diskuterar i en 

rapport frågeställningar kopplade till användaraspekter i relation till modellbaserad förmåge-

utveckling. Författarna menar att användarcentrerad och modellbaserad utveckling till del har 

motstridiga utgångspunkter vilket gör dem svårförenliga. Användaraspekterna (HFI) har 

fokus på konkreta system och den modellbaserade utvecklingen är abstrakt och syftar till att 

modellera framtida förmågor. De menar att användarrelaterade frågor måste ses som en inte-

grerad del av hela utvecklingsprocessen och att det är viktigt att dessa dokumenteras, följs upp 

och utvärderas.  

Denna studie kommer, genom sitt empiriska urval, studera kravställning och utveckling ur ett 

smalare perspektiv som på så sätt kan komplettera tidigare forskning. Exempelvis har Swart-

lings studier varit bredare och haft större empiriskt underlag men med metodmässigt djup. 

Den här studien fokuserar istället på hur utbildnings- och personalfrågor omhändertagits i ett 

specifikt fall. 

1.5 Utbildning av soldater 

Försvarsmakten har en lång tradition av att genomföra interna utbildningar eftersom stora 

delar av materielen är specifik och inte används utanför myndigheten. Försvarsmakten ge-

nomför därför militär grundutbildning där en stor del av tiden används till att personalen, som 

i allmänhet benämns soldater eller rekryter, ska lära sig att använda militär materiel.  

Utbildningstiden för en soldat är begränsad. Lagen (SFS 1994:1809) om totalförsvarsplikt, 

som inte tillämpas för grundutbildning idag, tillåter utbildningslängder ända upp till 615 

dagar, det vill säga 20,5 månader. Under de sista åren innan värnplikten lades vilande 2010 
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var dock den generella utbildningslängden 11 månader, oavsett befattningstyp. Sedan För-

svarsmakten 2011 efter en lagändring fick rätt att anställa soldater i sina krigsförband är till-

gänglig utbildningstid ett mer flytande begrepp eftersom utbildning i någon mening pågår 

under hela soldatens anställningstid. Det är dock viktigt att känna till att stora delar av fram-

förallt arméns gruppbefäl och soldater tillhör kategorin tidvis tjänstgörande. Detta innebär att 

de vid sidan om exempelvis ett civilt arbete eller studier tjänstgör i Försvarsmakten någon 

eller några veckor per år. Denna personalkategori är den som dragits med störst rekryterings-

problem. Det är ett av skälen till att regeringen 2015 tillsatte en särskild utredare, Annika 

Nordgren Christensen, med uppgift att bland annat föreslå ”lämplig balans mellan plikt och 

frivillighet” (Försvarsdepartementet 2015, s.1). Detta innebär att värnplikt kan komma att 

återinföras i någon form, förutsatt att eventuella förslag stöds av en riksdagsmajoritet. 

Under 2016 reformeras utbildningssystemet igen och ”den nya grundutbildningen” införs 

(Försvarsmakten 2015a, s.2). Härmed återgår Försvarsmakten till ett grundutbildningssystem 

som motsvarar det som tillämpades under värnpliktstiden, om än med en helt frivillig per-

sonalförsörjning.  Utbildningslängden kommer variera beroende på befattning. Den samman-

lagda utbildningens längd får dock inte överstiga 12 månader (SFS 2015:613). 

Efter grundutbildning kan anställning ske i ett krigsförband, antingen som kontinuerligt eller 

tidvis tjänstgörande. Den som inte väljer att söka anställning kommer kunna krigsplaceras 

enligt Lagen om totalförsvarsplikt och måste alltså ha uppnått en definierad färdighet i sin 

befattning. 

Den längsta grundutbildningslängden för soldater och gruppbefäl i ledningsförbanden kom-

mer vara 11 månader. Av denna tid är 12 veckor avsatta för GMU, grundläggande militär 

utbildning, som omfattar allmänna soldatfärdigheter. Resterande tid disponeras för befatt-

nings- och förbandsutbildning. Utbildningen styrs av så kallade målkataloger som reglerar 

vilka färdigheter soldater i olika befattningar ska ha (Försvarsmakten 2016a). Utan fördjupa 

sig i målkatalogerna kan man konstatera att den tid som kommer kunna disponeras för teknisk 

utbildning på avancerade ledningsstödsystem är starkt begränsad. 

1.6 Materieltillförsel 

Hur sker tillförsel av ny materiel till Försvarsmaktens förband? Mycket förenklat beskrivet 

upphandlar och levererar FMV den materiel som Försvarsmakten har kravställt och beställt. 

Försvarsmakten kravställer materielen tidigt i anskaffningsprocessen, bland annat vad gäller 

den utbildning som personal ska genomgå för att kunna hantera materielen på ett riktigt sätt. 
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FMV är i sin tur en beställarorganisation som genomför upphandlingar med försvarsindustri-

företag som leverantörer.  

Försvarsmaktens handbok för målsättningsarbete för tekniska system betonar en socioteknisk 

syn på system, där dessa har både sociala och tekniska dimensioner. Man måste betrakta 

tekniken i den situation där den ska användas men också personalen, organisationen, träning-

en med flera faktorer. Handboken talar om systemens påverkansområden (2015d, s.10 ff).  

Eftersom Försvarsmaktens organisation i allmänhet och arméns i synnerhet till stor del består 

av personal i kategorin gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) ställer detta särskilda krav på 

de system som levereras. Den utbildningstid som finns till förfogande är som beskrivits be-

gränsad, vilket ytterligare påverkar möjligheterna att hantera avancerad utrustning om inte 

tillräcklig hänsyn tas till operatörens förutsättningar. Detta perspektiv kommer att utvecklas i 

uppsatsens teoriavsnitt. 

1.7 Ledningsstödsystem för brigad 

Uppsatsen kommer som beskrevs inledningsvis att behandla ledningsstödsystem för ledning 

av arméförband och primärt sambandssystemen, det vill säga de telekommunikationslösning-

ar, som används för att leda brigader. I viss utsträckning berörs även informationssystemom-

rådet, det vill säga de tekniska lösningar som används för att hantera information som sedan 

kan överföras via sambandssystemen. 

En brigad är med sina cirka 5 000 soldater den största förbandssammansättningen som den 

svenska armén har idag. På ett övergripande plan syftar ett sambandssystem till att överföra 

information. Inom en brigad, som består av en chef med stab och ett antal underlydande batal-

joner, måste information kontinuerligt överföras både vertikalt (från chefer till underlydande 

och åter) och horisontellt (mellan chefer på samma nivå). Informationen utgörs av exempelvis 

order och rapportering, men också av underrättelser och begäran om understöd med exempel-

vis artilleri. Brigaden måste kontinuerligt kunna utväxla information med omvärlden, både 

inom och utanför Försvarsmakten (Försvarsmakten 2013a, s.113). 

Sambandssystemet måste kunna överföra information, exempelvis tal, över telefon och radio 

och data i olika former. Data kan utgöras av alltifrån måldata över radio till artilleriförband till 

renodlad internettrafik för exempelvis civil-militär samverkan. Stora delar av sambandet 

måste vara krypterat eller använda andra tekniker för att skydda trafiken från avlyssning, 

lägesbestämning av sändare och fientlig störning. Det geografiska område där brigaden ska 
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kunna uppträda är mycket stort vilket innebär att sambandssystemen inte kommer vara till-

gängliga överallt vid varje givet tillfälle.  

För att upprätthålla sambandssystemens funktion finns särskilt organiserade förband - sam-

bandskompanier på brigadnivån och ledningsplutoner på bataljonsnivån. Sambandsförbanden 

omgrupperar kontinuerligt de tekniska systemen för att tillgodose chefers och stabers behov 

av samband i olika områden. Sambandsförbanden är bemannade med officerare, specialistof-

ficerare, gruppbefäl och soldater, precis som alla andra arméförband. Även förhållandevis 

tekniskt avancerade arbetsuppgifter ska lösas av personalkategorin gruppbefäl och soldater. 

Det är alltså denna kategori som är i fokus för uppsatsens problemformulering.  

1.8 Tekniska beskrivningar 

I detta avsnitt kommer de tidigare omnämnda två generationerna av sambandssystem beskri-

vas. Syftet är att mycket översiktligt redogöra för systemens uppbyggnad, funktionalitet och 

användning. Detta är sannolikt tillräckligt, även för den läsare som saknar kunskaper om 

ämnesområdet. 

1.8.1 Telesystem 9000 

Telesystem 9000 levererades till Försvarsmakten 1997. Systemet levererades till tre arméför-

delningar och 12 brigader (Kihlström 2009, s.55f). Systemet används fortfarande i delar av 

armén, där brigad numera utgör den högsta förbandsnivån.  

Telesystemets huvudfunktion är automatisk förmedling av telefonsamtal och textmeddelanden 

i fasta format. Dessa kan gå mellan abonnenter som är anslutna med radio, i exempelvis ett 

stridsfordon, eller med en telefonapparat, exempelvis på en stabsplats. Telesystemet har under 

en period på 2000-talet även förmedlat datatrafik mellan anslutna stabers nätverk och inform-

ationssystem. Denna funktion används av olika skäl inte längre, framförallt beroende på 

begränsad kapacitet. Med telesystemet kan alla abonnenter kommunicera med varandra, 

oavsett hur de är anslutna till nätet. Nätet kan också anslutas till externa nät, såsom det pub-

lika telenätet (med detta begrepp avses i allmänhet Telias fasta nät). 

Med telesystemet byggs ett maskformigt radiolänknät utgående ifrån sambandsfordon som 

grupperar utspritt över brigadens område. Sambandsfordonen knyts samman med framförallt 

radiolänk- och på korta avstånd fiberkabelförbindelser. Det maskformiga nätet benämns i 

allmänhet knutpunktsnätet. Till knutpunktsnätet kan abonnenter, som idag främst utgörs av 

bataljoner, anslutas med radiolänk, fiberkabel, kopparkabel eller radio.  
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Varje sambandsfordon, som kan utgöras av en terrängbil eller en bandvagn, bemannas av tre 

soldater. På fordonet finns en teleskopmast fäst. I denna monteras antenner för radiolänkför-

bindelser och i vissa fall antenner för vanliga radioförbindelser. Sambandsfordonen på batal-

jonsnivå är utrustade på samma sätt.  

Kärnan i den tekniska utrustningen i fordonets sambandsutrymme är en televäxel. Till denna 

ansluts två radiolänkar, upp till fyra radiostationer, två fiberkabelterminaler och kopparkabel-

förbindelser till telefonabonnenter.  

1.8.2 Mobilt kärnnät 

Det övergripande syftet med mobilt kärnnät är att vara en modern ersättare till Telesystem 

9000. Nätet ska dock omfatta hela Försvarsmakten och medge ytterligare anslutningsmöjlig-

heter, bland annat för att uppfylla de behov förbanden i marinen och flygvapnet har. Mobilt 

kärnnät medger även anslutning med satellitkommunikation och krypterade förbindelser via 

internet. Antalet radiosystem som kan integreras med mobilt kärnnät har utökats i jämförelse 

med TS 9000. 

Den största tekniska förändringen är att systemet genomgått ett generationsskifte till IP-

teknik. IP står för internet protocol och är alltså den datakommunikationsteknik som används 

på internet. Televäxlar har ersatts med routrar och datorer där istället IP-telefoniservrar körs. 

Från att ha främst ha hanterat tal- och textmeddelandetrafik hanteras nu bara data i olika nät, 

där telefonsamtal är en av de datatyper som hanteras i IP-format. Mobilt kärnnät ska kunna 

överföra information med olika grader av sekretess och för att uppfylla kraven har nya kryp-

tosystem tillförts.  

Att Försvarsmaktens ledningsstödsystem ska övergå till IP-teknik fastställdes i ett inrikt-

ningsbeslut 2008 av myndighetens CIO, Chief Information Officer. Syftet med denna anpass-

ning var bland annat strävan efter ökad interoperabilitet med Natoförband, enligt ramverket 

NATO Network-Enabled Capabilities, NNEC (Försvarsmakten 2008, ubil 1.7). 

En annan avgörande skillnad mot Telesystem 9000 är att mobilt kärnnät till huvudsak baseras 

på kommersiellt tillgänglig teknik. Detta stöds bland annat av en målsättning i Försvarsmak-

tens materielplan för 2014-21 (2013b, s.40). En vedertagen förkortning för varor som är 

tillgängliga på den öppna, kommersiella marknaden är COTS, commercial off-the-shelf [pro-

ducts], det vill säga produkter som finns att köpa ”på hyllan”. 
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2 TEORETISK RAM 

Systems engineering, som används som begrepp i uppsatsen i brist på vedertagen svensk 

översättning, enligt standarden ISO/IEC 15288 är utgångspunkten för Försvarsmaktens och 

FMV:s kravställnings- och utvecklingsarbete. Human factors integration, som även det sak-

nar given svensk översättning, är sedan 2015 också en formellt reglerad del av dessa proces-

ser. Detta innebär att dessa, i de delar som avser personal och utbildning av densamma, har 

varit naturliga utgångspunkter för arbetet.  

Man kan möjligen ha invändningar mot om det är relevant att beskriva ramverken som teorier 

eller om de i sig utgör ingenjörsmässiga metoder. I uppsatsen används de dock som den 

grundläggande litteraturram som resonemangen om anpassning av materiel efter personalens 

förutsättningar vilar på. 

2.1 Systems engineering 

Systems engineering är ett sätt att betrakta och systematisera livscykeln hos ett system. Ett 

system definieras som en ”combination of interacting elements organized to achieve one or 

more stated purposes” (ISO/IEC 2008, avs.4.31). Systemets ”element” innefattar därmed 

också den personal som använder tekniken. Samverkan sker bland annat genom de metoder 

personalen använder. I korthet syftar systems engineering till att skapa effektiva lösningar på 

komplexa problem (Stevens m.fl. 1998, s.5). Försvarshögskolan beskriver i Lärobok i militär-

teknik, volym 9, att ”Målet med SE [systems engineering] är att skapa en produkt, typiskt ett 

komplext tekniskt system, som tillgodoser alla intressenters behov inom utvecklingsprojektets 

givna ramar av kostnad och tid.” (Axberg m.fl. 2013, s.57). 

Ett systems livscykel omfattar hela processen från idé och identifierade behov till avveckling. 

Eftersom uppsatsen rör sig kring den del av livscykeln som avslutas när systemet är designat 

så bortses vidare från de skeden som infaller därefter. Livscykeln kan då grovt beskrivas i två 

faser; först en konceptfas där de övergripande behoven av en ny förmåga definieras. Denna 

följs av en utvecklingsfas där användares krav definieras, kraven på systemets funktionalitet 

definieras och kraven slutligen omsätts till en systemdesign.  

Användare är i det här sammanhanget inte bara slutanvändare, utan samtliga intressenter som 

har behov av att påverka systemets utformning. I ISO-standarden används just begreppet 

intressentkrav (stakeholder requirements) (ISO/IEC 2008, avs.6.4.2). Användarkraven ska 

utgå ifrån vad som ska göras med systemet, utan att egentligen diskutera tekniska funktioner. 

Dessa krav ska utgöra grunden för systemkraven, som definierar vad systemet ska göra för att 
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möta användarnas krav (Stevens m.fl. 1998, s.20ff). Intressentkrav används i standarden med 

en mycket bred betydelse och omfattar såväl behov som önskningar och förväntningar. 

Systemkraven kan delas in i funktionella och icke-funktionella krav. De funktionella avser 

just vilka funktioner systemet ska ha, exempelvis att ett radiosystem ska kunna överföra data 

med en viss hastighet. De icke-funktionella kraven kan därmed direkt eller indirekt beröra 

personalen, som att radion måste kunna hanteras av en person eller väga maximalt 2 kg. Be-

greppet begränsningar (constraints) används också i sammanhanget icke-funktionella krav, 

bland annat i ISO-standarden nämns ”avgränsningar som ges av […] operatörers förmåga 

och begränsningar” (Stevens m.fl. 1998, s.35, 67 ff; ISO/IEC 2008, avs.6.4.1.3 b)). 

2.2 Human factors integration 

Ett kompletterande ramverk för systemutvecklingsprocessen har beskrivits av bland andra 

Harold Booher i Handbook of Human Systems Integration (2003). Konceptet betonar männi-

skans roll i systemets livscykel och kan betraktas som ett komplement till systems enginee-

ring. Människan och hennes egenskaper och behov används som specifik utgångspunkt för att 

minska risken för att tekniken hamnar i fokus. Human systems integration och human factors 

integration är i allt väsentligt synonymer. HSI-begreppet förekommer framförallt i amerikansk 

litteratur, medan HFI förefaller användas i resten av världen. HFI är därför det begrepp som 

fortsättningsvis används i uppsatsen.  

När HFI implementeras som metod varierar den exakta indelningen och benämningarna av de 

områden eller domäner som omfattas av begreppet.  Booher redovisar olika indelningar, men 

nedan återges den som tillämpas inom MANPRINT/HSI, det vill säga av US Army. 
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Manpower  Antalet personer i olika led – operatörer, verkstad, förråd etc. 

Personnel Behov av erfarenhet (förkunskaper), begåvning, fysisk förmåga etc hos de 

olika personalgrupperna. 

Training Behov av (nya) kunskaper och färdigheter hos de olika personalgrupperna. 

Human factors engineering  Anpassning av utrustningen till personalens kognitiva och fysiska egenskaper.  

System safety Att kunna använda systemet utan risk för skador på personal genom olycks-

fall (det svenska begreppet systemsäkerhet omfattar också miljö och egen-

dom).  

Health hazards Åtgärder för att begränsa hälsorisker, exempelvis buller, damm, giftiga 

ämnen, vibrationer med mera. 

Soldier survivability Åtgärder som förbättrar soldatens chanser att överleva, exempelvis skyddsut-

rustning, maskering (kamouflage). 

Tabell 1 – De domäner som utgör konceptet Human Factors (Systems) Integration (Booher 2003) 

Vad gäller domänen training så omfattar den både utbildning och träning, vilket är två be-

grepp som Försvarsmakten i allmänhet skiljer på (Försvarsmakten 2015b, s.51). Utbildning 

utgör grunden för träning, då kunskaper och färdigheter tillämpas. I uppsatsen används be-

greppet utbildning när domänen training avses. 

Domänerna är beroende av varandra, vilket innebär att förändringar av personalstyrkans 

sammansättning kommer påverka exempelvis behovet av utbildning men kanske också beho-

vet av (antalet) operatörer. Archer, Headley & Allender (2003) framhåller att domänerna 

manpower, personnel och training hör samman och använder förkortningen MPT.  

Donald Norman formulerade i sin bok Design of everyday things begreppet user-centered 

design eller användarcentrerad utveckling (Norman 2002, kap.7). Norman menar att innebör-

den är att design ska utgå ifrån användarens behov och intressen, samt att fokus ska vara på 

att göra produkterna användbara och begripliga. Detta synsätt kompletterar systems enginee-

ring, men fokuserar på teknisk design och användbarhet på produkt-, snarare än på system-

nivå. Fokus ligger på användarens interaktion med maskiner via användargränssnitt, exem-

pelvis reglage (Norman 2002, s.8). Han beskriver också hur man i designfasen bör handskas 

med potentiella fel användaren gör, exempelvis genom att göra åtgärder reversibla (Norman 

2002, s.131 ff) 

Det Norman beskriver kan inom ramen för human factors integration närmast kopplas till 

domänen human factors engineering, HFE (Lockett & Powers 2003, s.463 f). Det är viktigt 
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att notera att HFE, trots att benämningen och förkortningen är förvillande lik HFI, ändå är en 

delmängd av densamma, vilket framgår av tabell 1 ovan. Detta resonemang återkommer 

framförallt i avsnittet 4.7, där Försvarsmaktens HFI-arbete beskrivs. 

2.3 Centrala begrepp 

Det förekommer en viss begreppssammanblandning på ledningssystemområdet, vilket moti-

verar att de definitioner som Försvarsmakten fastställt redovisas och kommenteras kort. Be-

greppen återkommer vid ett flertal tillfällen i uppsatsen. 

2.3.1 Ledning 

Den militärstrategiska doktrinen anger följande: ”Ledning är den inriktning och samordning, 

uppföljning och värdering som fortlöpande krävs för att nå våra målsättningar på alla led-

ningsnivåer.” (Försvarsmakten 2016c, s.49). 

2.3.2 Ledningssystem 

Försvarsmaktens operativa doktrin definierar ledningssystem på följande sätt; ”Försvarsmak-

tens ledningssystem består av doktrin, organisation, personal, teknik och metoder som sätts 

samman för att stödja ledningen av en viss verksamhet.” (Försvarsmakten 2014b, s.23). För-

svarsmaktens ledningssystem förkortas också FMLS (Försvarsmakten 2011b, s.7). 

Man bör känna till att begreppet ledningssystem ändå inte används konsekvent i Försvarsmak-

tens litteratur och handlingar, utan ofta används i betydelsen ledningsstödsystem. Exempel på 

denna användning återfinns i Arméreglemente taktik: ”Order delges muntligt, skriftligt eller 

via ledningssystem.” (Försvarsmakten 2013a, s.107).  

2.3.3 Ledningsstödsystem 

Ledningsstödsystem omfattar de tekniska delarna av ledningssystemet, vilket omfattar såväl 

sambands- som informationssystem, men också vissa plattformar, exempelvis sensorplattfor-

mar och utrymmen för genomförande av ledning (Försvarsmakten 2014a, s.34). 

2.3.4 Sambandssystem 

Sambandssystem omfattar de tekniska lösningar som möjliggör överföring av information, 

exempelvis i form av radio- eller telefonisystem. I Försvarsmaktens nomenklatur för led-

ningssystemområdet definieras begreppet på följande sätt: ”System för att säkerställa inform-

ationsöverföring mellan geografiskt utspridda aktörer.” (2014a, s.45). Med den sociotekniska 
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synen på system omfattar definitionen underförstått även den personal och de metoder som 

krävs för att använda systemet. 

2.3.5 Informationssystem 

Den formella definitionen lyder ”En sammansättning (system) av metoder och teknik samt vid 

behov personal organiserade för att åstadkomma funktioner för informationsbearbetning 

(insamling, bearbetning, lagring, visualisering och distribution av information) i ledningssy-

stemet.” (Försvarsmakten 2014a, s.34). Även här bör noteras att det förekommer en viss intern 

begreppssammanblandning, då informationssystem ofta endast avser de tekniska lösningarna, 

exempelvis i Arméreglemente taktik (Försvarsmakten 2013a, s.109).   

2.3.6 TTEM 

TTEM utgör de dokument innehållande tekniska, taktiska och ekonomiska målsättningar 

(krav) som utgör grunden för FMV:s upphandlingsarbete. I samband med projektet ”Omda-

ning av försvarslogistik” har Försvarsmakten och FMV beslutat att FMV från 2015 ska överta 

ansvaret för målsättningsarbetet och således vara den myndighet som fastställer TTEM 

(Försvarsmakten 2015e). Under de projekt som beskrivs i uppsatsen har Försvarsmakten haft 

ansvaret för TTEM såsom beställare. 

 

3 METOD 

3.1 Operationalisering 

En jämförelse görs i uppsatsen mellan det övergripande sambandssystem armén disponerade 

år 2006, Telesystem 9000, och det system som nu är under införande, Mobilt kärnnät, MKN. 

Användbarhet kan mätas med olika metoder, men i uppsatsen avses huvudsakligen hur lång 

tid utbildning av användare tar. 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning utgående från två huvudsakliga delar empi-

riskt material. Dessa utgörs dels av intervjuer med personal tillhörande Försvarsmakten och 

FMV och dels av ett urval av Försvarsmaktens styrdokument som berör ledningssystemom-

rådets tekniska delar. De senare tar omfångsmässigt mindre utrymme i uppsatsen, men är i sig 

inte mindre betydelsefulla. Skälet är helt enkelt att omfången på dessa avsnitt i styrdokumen-

ten är förhållandevis små, något som diskuteras senare i uppsatsen.  

Inledningsvis genomfördes semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner som har eller har 

haft roller i kedjan från kravställning till genomförd utbildning på levererat system. Syftet var 
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att dels få respondenternas syn på hur svårighetsgraden förändrats i ledningsstödsystemen och 

vad som i så fall varit drivande bakom den förändringen. Vidare har resonemang förts kring 

hur driftpersonalen och utbildningsaspekterna har omhändertagits vid kravställning och 

systemdesign. Respondenterna har också fått resonera om möjligheterna att anpassa system-

lösningar efter personalen genom att ställa krav på den maximala utbildningstid ett system ska 

kräva av användaren. Vidare har alternativet att sänka kompetenskraven diskuterats. Intervju-

erna anknyter härigenom till det valda teoretiska perspektivet, HFI:s utbildnings- och perso-

naldomäner. Intervjuerna har var för sig dokumenterats genom längre referat som i efterhand 

har godkänts av respondenterna. Intervjureferaten har i sin tur sammanfattats i uppsatsens 

undersökningskapitel. 

Därefter studerades ett urval av Försvarsmaktens styrdokument på ledningssystemområdet. 

Fokus låg på de målsättningsdokument (TTEM) som bland annat utgör kravsammanställning 

inför upphandling av nya system. Hur har Försvarsmakten formulerat utbildningskraven och 

hur kan de tolkas med utgångspunkt i övriga granskade styrdokument och personal- och 

utbildningsdomänerna av HFI? För att förstå vilka övergripande krav Försvarsmakten ställer 

på sina ledningsstödsystem studerades även materielplanen, som ligger till grund för all nyan-

skaffning och större modifieringar, samt den strategiska inriktningen, FM SI. De formulering-

ar som påverkar studien redovisas och diskuteras i uppsatsen. 

Därefter beskrivs och diskuteras möjligheterna att skapa balans mellan å ena sidan systemens 

komplexitet och användarvänlighet och å andra sidan personalen genom att helt enkelt rekry-

tera personal med en högre grundkompetens från civila studier och en högre begåvningsnivå, 

såsom den bedöms vid mönstring. 

Försvarsmaktens pågående HFI-arbete diskuteras också kort med utgångspunkt i den litteratur 

som används i uppsatsen. 

Avslutningsvis besvaras uppsatsens frågeställning och kompletteras med förslag på åtgärder 

som skulle kunna vidtas i kommande kravställningsarbeten. 

3.2 Motiv för vald metod och källor 

Intervjuer ger möjlighet att ta del av resonemang som föranlett beslut och formuleringar i 

kravdokument. Det är också en lämplig metod när man vill utveckla en fördjupad förståelse 

(Blomkvist & Hallin 2015, s.70). Bakgrunden till att olika beslut fattats och vägval gjorts i 

livscykelprocessens inledande steg är väsentlig och del av uppsatsens problemformulering. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2016-06-15 Sida 17 (41) 

Mj Erik Magnét  

 

 

Valet av respondenter för de olika intervjuerna har utgått ifrån ambitionen att följa en del av 

kedjan i livscykelmodellen, från kravställning till utbildning av användare (i form av driftper-

sonal) av det levererade systemet. De olika respondenterna har i olika grad varit inblandade i 

processen men befinner sig i samtliga fall på en sådan nivå i sina respektive organisationer att 

de har god överblick och har lång erfarenhet av arméns sambands- och informationssystem. 

Uppsatsen gör dock inte anspråk på att göra en heltäckande beskrivning av processen men bör 

ge en indikation avseende vilka resonemang som förts kring utbildning och personalens kom-

petens. 

De studerade styrdokumenten, i synnerhet respektive TTEM, utgör den sammanställda krav-

massan ur Försvarsmaktens perspektiv. TTEM innehåller såväl funktionella som icke-

funktionella krav och är därför givna källor för att bedöma hur personal- och utbildningsa-

spekter formaliserats. Dessa kompletteras, för att diskutera framtida lösningar, med materiel-

planen och den strategiska inriktningen. 

3.3 Källkritik 

Uppsatsens huvudsakliga källa är intervjurespondenterna. I intervjusammanhang finns några 

källkritiska principer att beakta. En av dessa är tidsfaktorn – ju längre tid som gått sedan det 

förlopp som beskrivs, desto större risk att minnet sviker (Thurén 2013, s.31 ff). Det går heller 

inte att bortse från risken för tendens, det vill säga att respondenterna har intresse av att vinkla 

bilden som förmedlas (Thurén 2013, s.76 ff). Här kan exempelvis risken för att representanter 

för de två berörda myndigheterna, Försvarsmakten och FMV framhåller den egna organisat-

ionens förtjänster och den andras brister för att exempelvis förskjuta ansvar. Dessa risker bör 

analyseras när resultaten tolkas. 

De källor som kompletterar intervjuerna är de faktiska målsättningsdokument som Försvars-

makten fastställt (TTEM) och övriga styrdokument som materielplanen och den strategiska 

inriktningen. Här kan invändas att styrdokument torde ha ett högre värde som källor än inter-

vjuer, inte minst då de inte berörs i betydelsen förvanskas, av någon tidsfaktor. Då intervjuer-

na framförallt syftar till att beskriva resonemang om genomförd utveckling och respondenter-

nas syn på hur användarfokus i utvecklingsprocessen kan ökas, bedöms inte skriftliga källor 

vara ett fullgott alternativ. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2016-06-15 Sida 18 (41) 

Mj Erik Magnét  

 

 

4 UNDERSÖKNINGEN 

4.1 Intervjuer 

De fem intervjuerna genomfördes under vecka 16-19 2016. Ingen respondent har begärt att få 

vara anonym och deras namn och organisatoriska tillhörigheter redovisas i anslutning till 

respektive referat.  

Som redogjordes för i metodavsnittet var intervjuerna semistrukturerade. Respondenterna har 

därför resonerat förhållandevis fritt utifrån det övergripande ämnet utbildningsaspekter på 

mobilt kärnnät och tillhörande informationssystem för ledning av markförband. Med anled-

ning av att de olika respondenterna har och har haft olika roller i anskaffnings- och införande-

processerna för systemet har också följdfrågorna under intervjuerna till del haft olika inrikt-

ningar. Den inledande frågan i samtliga intervjuer har syftat till att respondenten ska bemöta 

påståendet att sambands- och informationssystemen är svårare för ledningsförbanden att 

hantera 2016 jämfört med 2006. 2006 har som tidigare nämnts valts som referensår då Tele-

system 9000 vid den tidpunkten hade nått sin utvecklingsmässiga topp och sambandsförban-

den fortfarande bemannades med värnpliktiga. Vidare har respondenterna beskrivit vad de 

anser har varit drivande bakom kravställning och/eller systemdesignen av mobilt kärnnät, det 

vill säga varför systemet har den utformning det har. 

Respondenterna har också fått föra resonemang om möjligheten att designa systemen för att 

okvalificerade operatörer ska kunna upprätta med stöd av checklistor, men inte ha tillräcklig 

förståelse för att kunna lösa uppkomna problem. Den typen av bemanning kräver i allmänhet 

god tillgång till kvalificerat bakre stöd i form av en driftledningsorganisation och förutsätter 

därmed fungerande samband till denna. Syftet med denna fråga har varit resonemang kring ett 

exempel på beslut som skulle reducera utbildningstiden utan att egentligen göra systemen 

enklare att använda, men till priset av förändrad förmåga hos de enskilda operatörerna. 

Vidare har frågor ställts kring hur respondenterna ser på möjligheten att kvantifiera acceptabel 

utbildningstid i målsättningsdokumenten (TTEM) för att därigenom, möjligen indirekt, be-

gränsa hur avancerade systemen kan vara. Detta resonemang anknyter till Archer, Headley & 

Allenders redogörelse för hur HFI-domänerna måste betraktas tillsammans då de påverkar 

varandra. Bemanning, personalens egenskaper, utbildning, systemdesign och acceptabel 

funktion måste balanseras mot varandra (2003, s.396 ff). 
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Exempel på kvantifiering av utbildningstid förekommer redan idag i kravdokument för enskilda del-

komponenter i ledningsstödssystemen, dock utan att kvantifieringen förefaller vara baserad på egent-

liga HFI-analyser. 

I intervjureferaten nedan är alla svar, påståenden och kommentarer respondenternas egna om 

inte annat anges. Författarens/intervjuarens kommentarer finns i förekommande fall inom 

hakparenteser. 

4.1.1 Intervju nr 1, Ledningsregementet 

Respondent: regementsförvaltare Freddie Cederqvist, 2016-04-20, Enköping 

Cederqvist menar att mobilt kärnnät är svårare att hantera än TS 9000. Ett av huvudskälen är 

att systemet är IP-baserat och integrerat till den grad att det är svårt att utbilda på delsystem 

utan att upprätta hela systemet på en gång. Detta gör att den grundläggande utbildningen 

måste drivas längre för att skapa en större helhetsförståelse innan man kan börja använda 

delsystemen. Telesystemet kunde upprättas och utbildas på del för del, för att sedan sättas 

samman till ett sammanhängande system. 

Cederqvist uppskattar att utbildningstiden för mobilt kärnnät överstiger utbildningstiden för 

telesystem 9000 med 30-50 procent, men att helhetsförståelsen i många fall ändå brister på 

grund av begränsad tid till förfogande för befattningsutbildning. 

Han avvisar möjligheten att bemanna sambandsförband med operatörer med en så låg utbild-

ningsnivå att de bara kan upprätta enligt checklista. Han menar att erfarenheten från genom-

förda övningar visar att de självständigt uppträdande enheterna måste kunna lösa uppkomna 

problem utan att vara beroende av kontakt med driftledningsnivån [överordnad teknisk led-

ning och stöd]. Under strid kommer friktionerna kräva hög kompetens på låg nivå för att 

säkerställa högre chefs ledningsförmåga. 

Vad gäller kvantifiering av utbildningstid i TTEM menar Cederqvist att den måste specifice-

ras med förkunskaper för att bli användbar som kravställningsinstrument. Vidare menar han 

att rutinen för uttagning av personal till sambandsbefattningar idag inte medger att individer 

med exempelvis specifik skolbakgrund tas ut. 

Vad gäller tekniksprånget från TS 9000 till MKN menar han att det har varit teknikdrivet. 

Lösningar från NBG 08 och 11 har flyttats med till MKN. Robusthet och personalförsörjning 

har bortsetts ifrån till förmån för att använda befintlig teknik. NBG-systemen hanterades av 
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heltidsanställd personal, men det ingångsvärdet är förändrat för MKN [där personalen även är 

tidvis tjänstgörande eller värnpliktig]. 

4.1.2 Intervju 2, Ledningsregementet 

Respondent: överstelöjtnant Mats Sunnelid, Ledningsstridsskolan, Utvecklingsavdelningen, 

2016-05-04, Enköping 

Sunnelid menar att komplexiteten i ledningsstödsystemen ökat avsevärt. Det som drivit detta 

är en kombination av Försvarsmaktens krav och FMV:s vilja att ”göra något nytt”. Försvars-

maktens ominriktning sedan murens fall har ur ett materielanskaffningsperspektiv gått fort 

vilket gjort att den stödsystemlösning som nu införs är kravställd och framtagen för internat-

ionella insatser där huvuddelen av systemen kan grupperas på camper. 

Han menar att Ledningsregementet [som stödjer Högkvarteret i arbetet med att ta fram mål-

sättningsdokument] fick tydliga direktiv i samband med kravställningen av de system som nu 

införs att de skulle baseras på lösningen för Nordic Battlegroup 2011 (NBG 11). Det var med 

facit i hand ett olyckligt beslut. 

Ledningsstödsystemet NBG 11 baserades i sin tur på NBG 08. Sunnelid menar att det togs 

fram för ett helt annat uppträdande [jämfört med nationellt försvar] där fasta camper medger 

att ”serverparker” byggs upp. Han menar också att ”tekniker” fick ett stort utrymme när lös-

ningen designades. Utbildningsaspekterna av systemet hade man inte klara för sig. Det fanns 

inslag av att lösningar valdes för att tekniken i sig fanns tillgänglig. 

Han menar att Försvarsmakten och FMV har olika bild av begreppet flexibilitet. FMV anser 

att IP är den mest flexibla tekniken, medan Försvarsmakten vill att förband exempelvis enkelt 

ska kunna underställa delar av andra förband utan att det kräver omfattande tekniska omkon-

figurationer. Försvarsmakten har fattat beslut om ”All-IP” [att alla ledningsstödsystem ska 

baseras på IP-teknik] men han uppfattar att FMV tolkat detta för bokstavligt.  Det är kanske 

inte lämpligt på låg taktisk eller stridsteknisk nivå. När lösningen kravställdes så hade dock 

inte Försvarsmakten kunskaper om vad konsekvenserna skulle bli i detalj. Nu finns kunskap-

en och i pågående målbildsarbete beskrivs exempelvis innebörden av begreppet flexibilitet i 

ledningsstödsystemsammanhang. 

Vad gäller möjligheten att ersätta kvalificerade operatörer med okvalificerade och ”tyngre” 

bakre stöd menar han att förmågan att uppträda autonomt är viktig. De internationella insat-

serna har dock medgivit att personal i ”vita rockar” har både upprättat och löst uppkomna 

problem med systemen. Han håller med om att ”krigets krav” är ett relevant sätt att beskriva 
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de nationella behoven. När TS 9000 designades så hade Försvarsmakten och FMV en gemen-

sam referensram i form av värnplikten. ”Alla” visste vad värnplikt innebar och därför kunde 

man kravställa utbildning för TS 9000 som man gjorde [se 4.3]. Han menar att den gemen-

samma förståelsen saknas idag, vilket innebär att Försvarsmakten har en pedagogisk uppgift 

gentemot FMV avseende att beskriva den kontext där systemen ska användas. 

Vad gäller kvantifiering av utbildningstid på högre systemnivå menar han att det är svårt, 

eftersom förkunskaperna skiljer sig så mycket. De soldater som under värnpliktstiden kom till 

ledningsförbanden menar han i större utsträckning hade teknisk bakgrund och intresse. Det 

skulle bli svårt att verifiera kravuppfyllnad, men han tror ändå att det behöver göras för att 

styra FMV. Om man kravställer utbildningstiden för ett delsystem som en radio måste man 

definiera målet, t ex att driftsätta och genomföra viss felsökning. Att däremot bli en ”duktig 

radiooperatör” kan ta lång tid och kräver erfarenhet genom övning, så det kan inte ingå i den 

kravsatta utbildningstiden. 

Han menar avslutningsvis att Försvarsmakten är på väg att ominrikta anskaffningen av led-

ningsstödssystem genom att ställa krav på lösningar som är mer användbara, flexibla, robusta, 

redundanta och rörliga – i korthet uppfylla ”krigets krav”.  

4.1.3 Intervju 3, Högkvarteret 

Respondent: överstelöjtnant Daniel Harlin, PROD LEDUND, 2016-04-21, Stockholm 

Harlin menar att ledningsstödsystemen är svårare att hantera idag än för tio år sedan. Fram-

förallt hänger detta samman med IP-fieringen av systemen. I situationer där TS 9000 kunde 

hanteras som ett ”Lego” med tydliga fysiska gränsytor är ett IP-baserat system mer statiskt 

och kräver mer förberedande konfigurationer (ofta av specialister) och det är utmanande att 

enkelt och snabbt förändra systemstrukturen. Funktionaliteten i TS 9000, i den kontext det 

skulle användas, var dessutom sannolikt bättre än hos dagens system. Bland annat saknas för 

tillfället meddelandehantering över radio. 

Anledningen till att telesystemet överhuvudtaget ersattes var att Försvarsmakten gavs ett nytt 

sammanhang där systemet skulle användas. Nationellt blev internationellt och ytorna ökade 

dramatiskt. Förbanden övergick till fast campgruppering, med små rörliga enheter, oftast 

grupper eller plutoner och vi hade inget system som stödde det uppträdandet. 

Omloppstiden från kravställning till leverans är lång. De krav som formulerades mellan 2003 

och 2006 fick fullt genomslag 2012-2014. Försvarsmaktens ekonomi medger heller inte sär-

lösningar för internationellt bruk, utan man fick utgå ifrån att den materiel som skulle fungera 
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utomlands även skulle kunna användas nationellt. Med fast campgruppering av staber sakna-

des i praktiken krav på upprättandetider för systemen. De skulle dock fungera under väldigt 

lång tid och dessutom kunna driftledas utan att vara på plats, även från Sverige. Det innebar 

att kraven på den lokala driftpersonalen kunde sänkas något eftersom bakre stöd fanns till-

gängligt. 

Harlin menar vidare att dagens situation med fokus på nationellt försvar är helt annorlunda. 

För att lösa offensiva operationer med brigader, där tempo är mycket viktigt, kan man inte 

förlita sig på ständig kontakt med en högre driftledningsnivå. Därmed behöver den enskilde 

operatörens kunskaper vara djupare. Hade lösningen byggts för snabba omgrupperingar hade 

den sannolikt haft en annan utformning. Kraven från ISAF-insatsen [i Afghanistan] är de som 

i huvudsak har påverkat dagens stabsplatslösning. 

Vad gäller operatörernas kompetens så menar Harlin att det för vissa delar av systemet kan bli 

aktuellt att felsöka genom att återställa till grundkonfiguration, vilket kräver en ganska grund 

kompetens.  

Vad gäller kvantifiering av utbildningstid menar han att det vore en utmaning, eftersom 

FMV:s leverantörer skulle ställa krav på förkunskaper för att uppnå tidskraven. Dessa krav 

skulle sannolikt bli höga. Han tror att kravställning på högre systemnivå, system av system, är 

svår. En möjlighet skulle kunna vara att ställa kraven på användbarhet hos ett nytt system i 

relation till dagens. Han skulle dock gärna se kvantifiering, med hänsyn till den begränsade 

utbildningstid som finns till förfogande. 

Harlin håller med om påståendet att teknik och organisation just nu inte är i balans. Framför-

allt behöver personal med ledningssystemkompetens i bataljonstab och regional driftledning 

förstärkas i takt med ”digitaliseringen”. På kort sikt finns dock få saker som kan påverkas, 

eftersom organisationen är ramstyrd och materielen beställd och under leverans. Personalre-

surser kan dock behöva omdisponeras inom eller mellan förband.  

4.1.4 Intervju 4, Högkvarteret 

Respondent: överstelöjtnant Anders Westman, PROD LEDUND, 2016-04-25, Stockholm  

Westman håller med om att dagens sambands- och informationssystem är svårare att använda 

än motsvarigheterna för tio år sedan. Systemen är mer avancerade och därmed också svårare 

att driftleda än TS 9000. Han menar vidare att Försvarsmakten och FMV tappade bort använ-

darna och ”krigets krav” i utvecklingen. Nordic Battlegroup, vars ledningsstödsystem utgör 
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en grund för dagens lösningar, skulle agera i en helt annan kontext med stationärt uppträdande 

och en lågteknologisk motståndare. 

Han menar att systemen designades av FMV utifrån vad som var tekniskt möjligt och till-

gängligt på den civila marknaden och Försvarsmakten bromsade inte avseende användarvän-

lighet och utbildningstider etc. För att kunna nyttja systemen för nationellt försvar borde man 

ha gjort andra avvägningar avseende robusthet och användbarhet. 

Westman menar att vi kommer ha samma system för K- respektive T-förband [kontinuerligt 

respektive tidvis tjänstgörande]. Det innebär att systemen måste designas för T-personalen 

och deras tillgängliga utbildningstid. Enkla system innebär mer eller mindre automatiskt att 

de är väl avvägda mot utbildningstiden längd, men man måste även värdera robustheten. Vi 

ska inte ha system med många funktioner om de inte är robusta, har god mobilitet, är enkla att 

använda och lätta att utbilda på. Vi vill veta att systemen fungerar hela tiden eller åtminstone 

innehåller möjlighet till ”graceful degradation” för att successivt trappa ner funktionaliteten.  

Han menar att formuleringarna i FM SI [se 4.5] sakta börjar få genomslag i de olika materiel-

projekten. 

Vad gäller att ersätta kvalificerade operatörer med okvalificerade och ”tungt” bakre stöd har 

Westman inte hört diskussionen, men tycker spontant att det skulle vara en riskabel lösning. 

Han avslutar med att beskriva att Försvarsmakten varit för dålig på att formulera krav på 

högre systemnivåer vilket har inneburit att delsystem som kravsatts oberoende av varandra 

satts samman. De lösningarna blir sårbara.  

4.1.5 Intervju 5, Försvarets materielverk 

Respondent: projektledare Ulrik Nylander, AL Led, 2016-05-02, Enköping 

Nylander delar uppfattningen att stödsystemen för brigadledning är svårare att använda idag 

än för tio år sedan. Det som framförallt drivit den ökade komplexiteten har varit den stora 

mängd informationssystem som använts i de internationella insatserna. Dessa system har 

därefter följt med till den nationella systemlösningen. Telesystem 9000 var ursprungligen till 

för talsamband och viss meddelandehantering och är väldigt begränsat avseende dataöverfö-

ring. Mobilt kärnnät och nya stabsplatssystem är avsevärt mer komplexa. 

Vad gäller utbildning menar Nylander att Försvarsmakten och FMV har diskuterat den på ett 

övergripande plan, men att exempelvis många informationssystem tillkommit senare i proces-
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sen, något man inte kunde överblicka när TTEM skrevs. Han nämner exempelvis internet i 

fältstaber, något som inte funnits i tidigare lösningar. 

Nylander menar också att ”IP-fieringen” av framförallt sambandssystemet har inneburit att 

ansvarsområden som tidigare kunde delas upp mellan olika befattningshavare nu måste be-

härskas av all driftledningspersonal. 

Hans uppfattning är att den bredd som ledningsförbandens värnpliktiga hade, där många hade 

teknisk bakgrund, saknas idag. Det är en utmaning för Försvarsmakten att behålla personalen 

tillräckligt länge. 

Vad gäller önskvärd kompetensnivå hos enskilda operatörer menar Nylander att FMV har 

försökt göra MKN så användarvänligt som möjligt, genom automatisering av konfigurationer 

och genom detaljerade drifthandböcker. Dock kvarstår behovet av att förstå i stort vad exem-

pelvis en router gör och hur man konfigurerar den. Under grundutbildningen måste man hinna 

lära sig samtliga delsystem för att kunna upprätta och genomföra viss felsökning. Felsökning i 

TS 9000 var dock enklare och det var lättare att dela upp i ansvarsområden. I MKN krävs en 

djupare systemförståelse.  

Vad gäller kvantifiering av utbildningstid i TTEM tror han att det skulle vara möjligt att 

hantera, men att antalet beroenden av t ex informationssystem är stort. 

Nylander tror att vi är på väg mot system som är mer användarvänliga, med enklare gränssnitt 

och fastställda driftprofiler [med färre konfigurationsmöjligheter för användaren]. Han tror att 

slutanvändaren [exempelvis en signalist på en skyttepluton] kommer få enklare terminaler och 

att komplexiteten i framtiden kommer ligga i det bakomliggande nätet.  

4.1.6 Intervju 6, Försvarets materielverk 

Respondent: Peter Wilhelmsson, AL Led, 2016-05-11, Enköping 

Wilhelmsson håller med om att mobilt kärnnät ur ett tekniskt perspektiv blivit svårare avse-

ende systemets uppbyggnad och materielens komplexitet, jämfört med TS 9000. Däremot har 

FMV försökt automatisera driftpersonalens arbete och minimera möjligheterna att göra fel. 

Det finns annars många komplexa konfigurationer som om de blir fel påverkar hela systemets 

funktion. Han bedömer att den tekniska grundförståelse som krävs är jämförbar med den för 

TS 9000, möjligen på lite andra områden. 

Wilhelmsson menar att det som drivit teknikutvecklingen på området är Försvarsmaktens 

krav att bygga system med kommersiellt tillgänglig teknik [COTS], med ett minimum av 
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egenutveckling. Det ger mer komplexa lösningar. Anledningen till att bytet överhuvudtaget 

skedde var att TS 9000 inte gick att underhålla och dessutom hade alltför begränsad överfö-

ringskapacitet [för data, framförallt]. Han kan inte bedöma om de internationella insatserna i 

sig var drivande för teknikbytet, men det var åtminstone där lösningarna först implementera-

des. 

Vad gäller kompetenstyngdpunkten i organisationen - behovet av kvalificerade operatörer så 

menar han att operatören måste ha kompetens för att klara sig utan driftledningsstöd eftersom 

enheten kan bli avskuren. Systemet ska tekniskt medge autonomt uppträdande, vilket förutsät-

ter kompetens inom förbandet. 

Vad gäller balans mellan personalens kompetens och systemens svårighetsgrad menar han att 

diskussionen mellan FM och FMV förts på nivån att ”systemet ska vara lätt att handha”. FMV 

har därefter tagit fasta på den osäkerhet som finns kring hur förbanden kommer bemannas 

över tiden och därför försökt förenkla så mycket som möjligt för användarna, exempelvis 

genom automatisering. Han poängterar att han bara svarar för telekom och inte för informat-

ionssystemsidan. 

Vad gäller FM SI formulering om systemens funktionalitet vägd mot utbildnings- och trä-

ningstid uppfattar han inte att någon ny sådan avvägning har behövt göras för MKN, eftersom 

funktionaliteten från TS 9000 skulle realiseras med ny teknik. 

Gällande den ökade utbildningstid [30-50 %] som Ledningsregementet (LedR) bedömer att 

MKN kommer innebära vid grundutbildning så har han svårt att se att skillnaden mot TS 9000 

skulle vara så stor. Han har själv arbetat med utbildning av värnpliktiga systemtekniker för TS 

9000, men har inte läst LedR:s utbildningsplaner. Han menar att det alltid måste ske en av-

vägning gällande vad operatören måste kunna, men att grundläggande utbildning på data-

kommunikation tar extra tid. 

Gällande kravställd kvantifiering av utbildningstid så menar Wilhelmsson att utbildnings-

ståndpunkt [förkunskaper] hos eleverna måste definieras för att det ska bli meningsfullt. Han 

tror att kravställning av utbildningstid är mer relevant på högre systemnivå än på delsystem-

nivå. Han menar att man resonerade på liknande sätt kring systemteknikerutbildningen för TS 

9000. Han tror att en rimlig tid för en soldat att lära sig en sambandsenhet med mast, radio-

länk och övrig teknisk utrustning är cirka 5-7 veckor, till en grundläggande nivå.  
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4.2 Sammanställning och analys av intervjusvar 

Samtliga respondenter är överens om att mobilt kärnnät och tillhörande stabsplatssystem, det 

vill säga det som utgör ledningsstödsystemlösningen för armén, är avsevärt mer komplicerade 

än vad motsvarande lösningar var tio år tidigare, när armén använde Telesystem 9000. Lös-

ningen beskrivs både som mer komplex i termer av antal funktioner och som mer svåranvänd, 

vilket bekräftar bilden som redovisades i problemformuleringen. Vad gäller mobilt kärnnät 

specifikt så menar FMV:s representanter att de i hög utsträckning har automatiserat moment 

och minskat risken för att göra fel, något som annars hade gjort lösningen än mer komplice-

rad. Detta är ett exempel på HFI-avvägningen mellan design versus aptitude (Archer m.fl. 

2003, s.397) samt Normans beskrivning av lämpliga HFE-åtgärder. På ett övergripande plan 

kan man dock konstatera att HFI-arbetet inte systematiserats utan bedrivits till del av FMV 

själva. 

För stabsplatslösningen, där informationssystemet SWECCIS ingår som en huvudkomponent, 

har förändringen både avseende ökad komplexitet och minskad användbarhet varit än större. 

Här talar mycket för att HFI-frågor inte alls har hanterats, men intervjuunderlaget är något 

bristfälligt. 

Gällande vad som drivit den tekniska utvecklingen går uppfattningarna något isär. Försvars-

maktens ominriktning efter försvarsbeslutet 2004, då förmåga till internationella insatser 

hamnade i fokus förefaller vara den mest framträdande anledningen enligt Försvarsmaktens 

representanter. De större internationella insatserna, i den form de i allmänhet genomförs av 

Försvarsmakten, ställer i viss mån andra krav på ledningsstödsystemen och öppnar också för 

andra lösningar än för det nationella försvarets behov. Här nämns bland annat det mer statiska 

uppträdandet med camper, det vill säga fasta ledningsplatser där förband och staber grupperar. 

De förbandsdelar som rör sig utanför camperna är i allmänhet mindre, oftast grupper och 

plutoner. Campernas karaktär, med mer eller mindre fast infrastruktur, har lett till att led-

ningsstödsystemen också har kravställts och designats utifrån en fast gruppering snarare än 

möjligheten till stor rörlighet och autonomi. Fast grupperade stödsystem har möjliggjort att 

graden av komplexitet har kunnat öka. Kompetenskraven på den personal som ska sköta 

systemen har därmed gått upp, med större inslag av kvalificerad personal som inte normalt 

ingår i förbanden. 

Vilka effekter denna förändring av tekniska lösningar och uppträdande skulle få på möjlighet-

erna för ledningsförbandens personal att hantera systemen förefaller inte ha övervägts särskilt. 

Funktionella krav har dominerat utvecklingen och HFI-frågor förefaller ha varit lågt priorite-
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rade. De (medvetna) avvägningar som Archer, Headley & Allender definierar har således inte 

gjorts (Archer m.fl. 2003). 

Nordic battlegroup, där Sverige varit huvudansvarig nation de första halvåren 2008, 2011 och 

2015 har också nämnts som bidragande eller till och med avgörande för tekniksprånget från 

TS 9000. Nordic battlegroups tänkta uppträdande innebar mycket stora avstånd mellan för-

bandsdelar med egna ledningsplatser, på ett stort avstånd från Sverige. Detta innebar att den 

tidigare radiolänkbaserade lösningen i TS 9000 inte var ett alternativ av räckviddsskäl utan 

ersattes av satellitkommunikation. Satellitkommunikationen förutsätter i praktiken att bakom-

liggande utrustningar kommunicerar via IP-teknik. Detta sammanföll ungefär i tiden med 

fattade inriktningsbeslut kring införande av ”all-IP” och ökad användning av COTS-produkter 

i Försvarsmakten. Dessa beslut framhålls av framförallt FMV:s respondenter som drivande 

bakom komplexitetsökningen. 

Det förefaller vara en kombination av ändrade och utökade krav från Försvarsmaktens sida, 

ett behov av att omsätta teknik av livstidsskäl, men också en vilja från FMV:s sida att imple-

mentera modernare teknik. Flera respondenter från Försvarsmakten beskriver delar av teknik-

skiftet som ett självändamål, att delar av tekniken implementerades för att möjligheten fanns.   

Den långa cykeln från kravställning till leverans framhålls av flera respondenter, där använd-

ningskontexten för systemen ändrats under processens gång. Detta anknyter väl till den be-

skrivning Swartling med flera gjort cirka tio år tidigare, men då avseende övergången från 

invasions- till insatsförsvar (2005, s.17). 

Gällande kvantifiering av utbildningstid är huvuddelen av respondenterna överens om att det 

skulle vara användbart men ser olika typer med praktiska problem med implementeringen. 

Dessa utgörs framförallt av; 

- behov av tydligt definierade förkunskaper hos de som ska genomgå utbildning, 

- behov av tydligt definierade mål för den grundläggande utbildningen på respektive sy-

stem samt 

- verifiering av om kraven uppfyllts eller inte. 

Behovet av definierade personliga egenskaper och förkunskaper för olika befattningstyper i 

systemet understryks också i litteraturen (Booher 2003, s.15; Archer m.fl. 2003, s.387 ff).  

Respondenterna är i huvudsak överens om att personalen på självständigt uppträdande enheter 

(sambandsgrupper) måste ha den tekniska kompetens som krävs för att genomföra viss fel-
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sökning. Att ha personal som bara kan följa detaljerade checklistor innebär en alltför stor 

risktagning när systemet inte fungerar som förväntat. 

Några respondenter berör soldatkategorins förkunskaper, där de menar att de som idag söker 

sig till ledningsförbanden i lägre utsträckning än under värnpliktstiden har naturvetenskapliga 

och tekniska grundkunskaper från gymnasieskolan. Denna uppfattning har inte kunnat prövas 

med statistik. 

4.3 Tekniska målsättningsdokument 

I detta avsnitt redovisas vad som står i utbildningsavsnitten i målsättningsdokumenten för 

Telesystem 9000 och Mobilt kärnnät, för att i efterföljande avsnitt jämföra och diskutera 

innehållen.  

4.3.1 Telesystem 9000 

Slutligt målsättningsdokument (STTEM) för Telesystem 9000 fastställdes 1992 av Chefen för 

armén. Avsnittet om utbildning är mycket kortfattat och citeras, avseende det som inte gäller 

utbildningsanläggningar, i sin helhet nedan. 

Telesystem 9000 ska utformas så att systemet kan handhas av värnpliktiga vid det 

truppslag som aktuell del av systemet understödjer/tillhör. 

Utbildning på huvuddelen av i systemet ingående komponenter ska kunna ske som 

omskolning under krigsförbandsövning. 

(Chefen för armén 1992, s.70) 

4.3.2 Mobilt kärnnät 

Preliminärt målsättningsdokument (PTTEM) för Mobilt kärnnät fastställdes 2011. Någon 

senare, utvecklad utgåva har inte fastställts, trots att leverans av systemet pågått sedan 2014. 

Utbildningsavsnittet inleds med nedanstående stycke: 

Utbildning syftar till att skapa förutsättningar för att kunna använda systemet. 

Det är viktigt att användare, driftpersonal, lärare och teknisk personal får grund-

läggande kunskaper och förståelse om systemuppbyggnad, funktioner, begräns-

ningar, och de tekniska systemens kopplingar till ledningsmetoder och lednings-

organisation. Systemen ska vara så utformade att Försvarsmakten kan genomföra 

utbildningen med egna resurser. 

(Försvarsmakten 2011a, s.35) 
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Därefter följer några generella krav samt ytterligare ett antal numrerade krav som omfattar 

utbildningskrav för de nedanstående kategorierna användare (signalister), driftperso-

nal/personal i sambandsfunktion, chefer och stabsmedlem med särskilt sambandsansvar, 

övriga användare såsom stabsmedlemmar, teknisk personal samt förrådspersonal 

(Försvarsmakten 2011a, s.35–38). Dessa krav redovisas inte här, vilket kommentas nedan. 

4.4 Analys av målsättningsdokumenten 

Kravformuleringarna gällande utbildning i STTEM för TS 9000 är i jämförelse med PTTEM 

för MKN mycket kortfattade, men ändå kärnfulla såtillvida att de tydligt pekar ut gruppen 

värnpliktiga (soldater) som dimensionerande för hur avancerat systemet skulle tillåtas vara. 

Avseende utbildningstid så anger STTEM att omutbildning för att kunna hantera huvuddelen 

av komponenterna skulle kunna ske under en krigsförbandsövning. Detta innebär att den tid 

som beräknades åtgå för utbildning, förutsatt att den värnpliktige utbildats på ett äldre sam-

bandssystem, bara var någon vecka lång. Utan att tiden i detalj kvantifierats ställde ändå 

Chefen för armén krav som i praktiken innebar en kraftig begränsning avseende hur avancerat 

systemet fick vara för de enskilda sambandssoldaterna. 

För mobilt kärnnät har ett antal utbildningskrav ställts upp, men gemensamt för dessa är att de 

i allt väsentligt reglerar målen för Försvarsmaktens interna utbildning av olika grupper av 

användare. Dessa krav har således inte heller haft påverkan på hur systemet utformats, vilket 

framgår av FMV:s interna kravsammanställning där utbildningskraven markeras som ”Internt 

krav på FM utbildning av personal.” (Försvarets materielverk 2013, s.39–42). Inga utbild-

ningskrav är kvantifierade i tid. 

Försvarsmakten har enligt flera respondenter fokuserat på funktionella krav i målsättningsdo-

kumentet för MKN, även om icke-funktionella krav beskrivs. Enligt en respondent var den 

systemlösning som utvecklats för NBG 11 den uttalade utgångspunkten för MKN, vilket 

därmed starkt begränsat möjligheterna att välja nya lösningar. I den mån HFI-frågor (som 

direkt påverkar systemlösningen på ett sätt som exempelvis begränsar utbildningstid) har 

övervägts finns kraven inte dokumenterade. För TS 9000 kan man hävda att avvägningarna 

ligger implicita i formuleringarna om ”värnpliktiga” och ”krigsförbandsövning”, men de är 

sannolikt alltför kortfattade för att tjäna som mätbara krav, inte minst eftersom kategorin 

värnpliktiga består av en mängd olika befattningstyper. 
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4.5 Övriga styrande dokument  

För att sätta kraven på ledningsstödsystemen i en större kontext så har Försvarsmaktens mate-

rielplan från 2013 och den strategiska inriktningen från 2015 studerats. Dessa dokument 

innehåller formuleringar som har relevans för studien. 

4.5.1 Försvarsmaktens materielplan 

I den öppna, det vill säga icke-hemliga, versionen av materielplanen anges att de lednings-

stödsystem som kravställs i perioden 2014-2021 ”ska vara robustare, användarvänligare, 

mobilare, enklare, lättare, mindre kostsamma samt kräva minimalt med driftledning.” 

(Försvarsmakten 2013b).  

Formuleringen får underförstått antas utgå ifrån en jämförelse med de senaste ledningsstödsy-

stem som levererats innan materialplanen fastställdes, det vill säga exempelvis de för NBG 

08, NBG 11, ISAF och möjligen också mobilt kärnnät, även om det inte levererats när doku-

mentet skrevs. Vilka system som relateras till definieras inte närmare i dokumentet. 

Dessa krav anknyter till de svar flera av Försvarsmaktens respondenter lämnat i intervjuerna. 

Huruvida alla dessa krav är förenliga utan att kraftigt reducera funktionaliteten i systemen kan 

möjligen ifrågasättas, men detta ligger utanför uppsatsens syfte att bedöma. 

4.5.2 Försvarsmaktens strategiska inriktning (FM SI) 

Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 (FM SI 15) anger ”Försvarsmaktens övergri-

pande inriktning och långsiktiga mål för verksamhet, produkter och organisation.” (2015b, 

s.1). Den strategiska inriktningen innehåller formuleringar avseende ledningsstödsystem som 

har relevans för uppsatsen. 

Ledningsstödssystem och deras funktionalitet ska vägas mot tillgänglig tid för ut-

bildning och träning. 

Det är viktigare att ledningsstödsystem är robusta än att de har funktionalitet utö-

ver basfunktionalitet. 

Vid utveckling av nya system ska enkelhet och låg komplexitet eftersträvas. Det 

bidrar till att robustheten ökar samtidigt [som] han,dhavande [sic]och driftåtgär-

der förenklas. Detta medför i sin tur att krav på kompetens och utbildning och 

kostnader hålls nere. 

(2015b, s.51–52) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2016-06-15 Sida 31 (41) 

Mj Erik Magnét  

 

 

Även dessa krav anknyter till de svar flera av Försvarsmaktens respondenter lämnat i inter-

vjuerna och har god överensstämmelse med materielplanens formuleringar. En nyckelformu-

lering är den första citerade meningen som innebär att funktioner kan behöva tas bort för att 

balansera behovet av utbildnings- och träningstid mot den som faktiskt disponeras.  

Den andra meningen diskuterar också funktionalitet i förhållande till robusthet. Robusthet är i 

detta sammanhang inte definierat, men kan till del förstås genom det tredje citatet där enkelhet 

och låg komplexitet anges öka robustheten och förenkla handhavande och driftåtgärder i 

systemen. Avslutningsvis påpekas också att detta i sig håller nere krav på kompetens och 

utbildning och därtill hörande kostnader. Detta förhållande påpekas också av Archer, Headley 

& Allender som ytterligare ett exempel på HFI-avvägning (2003, s.396). 

4.6 Rekrytering av gruppbefäl och soldater 

Efter att ha studerat området ur perspektivet ”anpassa materiel efter personal” kommer också 

det omvända perspektivet beskrivas. Balans mellan systemens ”svårighetsgrad” och persona-

lens förmåga kan naturligtvis också uppnås genom att förändra personalsammansättningen. 

Försvarsmakten har ett mycket stort antal befattningstyper i sin insatsorganisation. Dessa är 

dels kravsatta med ett antal olika variabler som mäts vid antagningsprövning vid Totalförsva-

rets rekryteringsmyndighet, TRM, och dels avseende gymnasiebetyg. För vissa befattningar 

tillkommer variabler som simkunnighet och körkortsinnehav. För ett mindre antal befattning-

ar med särskilda krav genomförs så kallad kompletterande prövning i Försvarsmaktens regi 

(Försvarsmakten 2016b). 

I intervjun med regementsförvaltare Freddie Cederqvist, Ledningsregementet, framhölls att 

Försvarsmaktens nuvarande rutiner inte medger uttagning av individer med specifik skolbak-

grund till sambandsbefattningarna.  

Bakgrunden till detta är följande: för att rationalisera grundrekrytering har ett visst antal 

typbefattningar identifierats. Dessa befattningar är sökbara under antagningsprövningen vid 

Rekryteringsmyndigheten. För arméns ledningsförband är huvudsakligen två typbefattningar 

aktuella i huvudfunktionen, samband-/ledningssoldat armén respektive samband-

/ledningssoldat armén (GB) där (GB) står för gruppbefäl. Kravprofilen för dessa befattningar 

är, avseende psykologiska faktorer och skolbakgrund, gemensamma med den absoluta huvud-

delen av soldat- och gruppbefälsbefattningarna i armén. Generellt gäller kravprofilen 5-5-5 

för bedömningskriterierna befälslämplighet, psykisk funktionsförmåga samt generell begåv-

ning för gruppbefäl. För soldater utan befälsskattning är det generella kravet 5-4 avseende 
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psykisk funktionsförmåga och generell begåvning. Skalan är graderad 1-9 där värdena 1-3 

innebär att den sökande inte kan antas till någon befattning. Avseende skolbakgrund är det 

generella kravet godkända gymnasiebetyg i kurserna engelska 5 (A), svenska 1 (A) samt 

matematik 1 (A). Högre betygskrav för blivande gruppbefäl och soldater återfinns framförallt 

på mekanikerbefattningar (Försvarsmakten 2016b). 

Vad hindrar då Försvarsmakten från att höja kraven för att därigenom anta personal med 

högre genomsnittlig begåvning och mer avancerad skolbakgrund? Enligt major Erik Rüh-

mann, kompetensområdesförträdare för ledningsförband vid HKV PROD LEDUND, är det 

rent pragmatiska skäl. Om kravprofilen ändras är det helt enkelt för få av de som antagnings-

prövas som uppfyller kraven. Detta problem uppstår redan idag för tidigare nämnda mekani-

kerbefattningar där alla platser inte fylls upp (Rühmann, personlig kommunikation 2016-05-

13). 

Det pågår ett kontinuerligt arbete inom Försvarsmakten syftande till att öka den generella 

attraktionskraften och riktade åtgärder vidtas för att nå ”ökad rekryteringseffekten i svårrekry-

terade målgrupper”. Detta sker exempelvis inom Projekt MER, Metodutveckling för Effekti-

vare Rekrytering av särskilda målgrupper (Försvarsmakten 2015c, s.31 bil 2). I vilken ut-

sträckning detta kan komma att öka inflödet av personal med teknisk bakgrund till lednings-

förbanden är för tidigt att uttala sig om. Ytterligare ett verktyg som kan övervägas, men som 

inte heller berörs ytterligare i denna uppsats, är att helt enkelt höja ersättningsnivåerna för 

personal i denna kategori för att på så sätt öka antalet sökande och därigenom höja den ge-

nomsnittliga ”kvaliteten” hos personalen. 

I sammanhanget bör det framhållas att studien inte omfattat några statistiska jämförelser av 

rekryteringsunderlaget specifikt till ledningsförbanden. Som framgår i intervjureferat så är det 

några respondenters uppfattning att andelen soldater med goda tekniska grundkunskaper har 

minskat. Om detta kan beläggas med statistik är oklart, men det skulle vara värdefullt att 

studera om och i så fall hur utfallet har varierat över tid. Av de som antagits till ett urval av 

ledningssystembefattningarna skulle testvärden från antagningsprövningen och civil skolbak-

grund kunna studeras. Det är dock en jämförelse som ligger utanför ramen för denna studie. 

4.7 HFI i Försvarsmakten 

HFI är, trots vad som tidigare diskuterats, inte något helt nytt i Försvarsmakten. Därför är det 

av intresse att studera hur detta arbete framställts. 
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Området uppmärksammades under 2015 i media, framförallt avseende att den personliga 

soldatutrustningen, exempelvis kängor, är dåligt anpassad till soldater med små storlekar 

(Tidningarnas Telegrambyrå 2015). Det är ett problem som inte minst drabbar kvinnor och 

därför uppmärksammats i myndighetens jämställdhetsarbete (Langlet 2015, s.8). 

I ett inlägg på Försvarsmaktens bloggportal den 10 april 2015 skriver försvarslogistikchefen, 

konteramiral Thomas Engevall: ”Från 2015 finns det ett uttalat krav i Försvarsmakten att vi 

ska beakta Human Factors Integration vid anskaffning av materiel. I samordningsavtalet med 

FMV kräver vi att konceptet integreras.” (Engevall 2015). 

HFI omfattar, som beskrevs i teoriavsnittet, avsevärt fler perspektiv än anpassning på basal 

nivå, exempelvis i form av rätt skostorlekar. Dessa åtgärder kan lämpligen hänföras till det 

som kallas human factors engineering, HFE, som trots den förvillande likartade benämningen 

är en delmängd av HFI, vilket påpekats tidigare i uppsatsen. Om Försvarslogistikchefen fak-

tiskt avser HFI i den betydelse begreppet ges i den litteratur som används i uppsatsen är inte 

helt klart. Det PM som bifogats blogginlägget förefaller dock också använda den snävare 

HFE-betydelsen, bland annat genom formuleringen ”Human Factors integration innebär att 

Försvarsmakten ställer krav på att materiel passar all personal, oavsett kön och storlek.”  

Detta förefaller bekräfta den bild Swartling med flera (2005) gav uttryck för, det vill säga att 

HFI, även om det huvudsakligen synonyma begrepp som användes i den rapporten var MSI, 

ofta reduceras till gränssnittsfrågor av Försvarsmakten och FMV. 

FMV under våren 2016 fastställt en ny handbok att påbörja införandet av HFI. FMV:s tek-

niska direktör Kristin Strömberg skriver i förordet:  

I och med fastställandet av Handbok HFI startar en process för att förändra ar-

betssättet inom FMV. Detta arbete bedrivs tillsammans med Försvarsmakten. 

Förändringen innebär att på ett tydligare sätt tillföra HFI-aspekterna i designar-

betet. 

    (Försvarets materielverk 2016, s.2)  

I handboken citeras också del av den överenskommelse Försvarsmakten och FMV gjort på 

området.  

För att åstadkomma operativt tillgängliga system, är det av särskild vikt för För-

svarsmakten att Försvarets materielverks använder referensgrupper med såväl 
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kvinnor som män vid utprovning av system. Försvarsmakten ansvarar alltjämt för 

att tillhandahålla relevanta referensgrupper. 

 (Försvarets materielverk 2016, s.11) 

Formuleringen ”referensgrupper med såväl kvinnor som män” antyder att fokus i arbetet är 

jämställdhetsperspektivet, vilket förmodas ha sin grund i samma resonemang som förts i den 

HFI-promemoria som citerades ovan. 

Sammanfattningsvis förefaller Försvarsmakten betrakta HFI ur ett perspektiv som, i jämfö-

relse med den tillämpning som redovisats i teoriavsnittet, är starkt avgränsat.  

 

5 RESULTAT 

5.1 Bakgrund till dagens systemdesign 

Som redovisades i problemformuleringen förutsätter ett svar på frågeställningen att bakgrun-

den till dagens systemdesign studeras och beskrivs. Respondenterna är huvudsakligen sam-

stämmiga gällande detta. Det är framförallt Försvarsmaktens ominriktning mot internationella 

insatser som har dimensionerat dagens lösning. Parallellt med detta har Försvarsmakten fattat 

inriktningsbeslut om övergång till IP-teknik och användning av kommersiellt tillgänglig 

teknik, COTS, där så är möjligt. Dessa förändringar har också påverkat hur komplexa och 

avancerade stödsystemen blivit. 

Ominriktningen till internationella insatser har kraftigt ökat kraven på informationssystemen, 

vilket gjort den lösning som idag även ska användas nationellt komplex och svåranvänd, 

vilket yttrar sig i ökad utbildningstid för personalen. De funktionella kraven har varit i fokus 

och inte personal, användbarhets- och utbildningsfrågor. För att återanknyta till uppsatsens 

underrubrik har inte soldaterna utrustats, utan utrustningen har bemannats. 

5.2 Frågeställningens svar 

Den frågeställning som redovisades i uppsatsens inledning löd: Hur kan utbildningsaspekter-

na för soldater omhändertas under utvecklingen av stödsystem för ledning av armébrigader? 

Det korta, men i sig föga utvecklade svaret på frågan är: genom att tillämpa human factors 

integration i kravställnings- och utvecklingsarbetet. De erfarenheter som dragits i inte minst 

MANPRINT-programmet i USA visar att HFI leder till bättre anpassning av tekniken efter 

personalen, vilket inte minst kan leda till minskade livscykelkostnader.  
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Det HFI-arbete Försvarsmakten redan har etablerat förefaller ha för snävt fokus. Med ett 

konsekvent tillämpande av HFI-principer undviks att teknikens möjligheter hamnar i fokus 

för utvecklingen av nya system. Vidare skulle det leda mot uppfyllande av tidigare citerade 

formuleringar i materielplanen och den strategiska inriktningen gällande enkelhet och an-

vändbarhet. Swartling, som citerats tidigare, föreslog 2009 att MANPRINT skulle införas i 

svensk tillämpning. Min uppfattning är att denna studie ger visst stöd för att detta behov 

kvarstår, åtminstone på det studerade området. 

En förutsättning är att tillämpningen sker på systemnivå och inte bara uppehåller sig vid 

frågor om personlig utrustnings passform och i enskilda komponenters användargränssnitt, 

vilket har kommenterats i föregående kapitel. Dessa frågor är inte mindre viktiga, men en 

avgränsad tillämpning av HFI kommer inte omhänderta den problematik som beskrivits i 

uppsatsen. 

Det avsnitt i målsättningsdokumentet som reglerade krav på utbildning för TS 9000 var 

mycket kortfattat. En av respondenterna menar att det förutsatte den gemensamma referens-

ram mellan Försvarsmaktens och FMV:s personal som värnplikten utgjorde. Eftersom denna 

gemensamma referensram saknas idag krävs, av rent pedagogiska skäl, en större detaljerings-

grad i beskrivningar av personalens förutsättningar. 

5.3 Åtgärdsförslag 

Med stöd av intervjurespondenternas uppfattningar, studerade styrdokument och tidigare 

resonemang i uppsatsen föreslås följande konkreta exempel på åtgärder som Försvarsmakten 

kan vidta i kommande kravställningsarbeten. Med uppsatsens avgränsade empiriska underlag 

kan dessa åtgärder bara anses gälla specifikt för ledningssystemområdet för markförband.  

 

1. Definiera tydligt vilken kategori driftpersonal som ska handha upphandlade materiel-

systems olika delar. Beskriv driftpersonalen i termer av skolbakgrund, fysisk och kog-

nitiv förmåga. Utgångspunkten bör vara de kravprofiler som fastställts för nyrekryte-

ring till krigsförbanden. Denna beskrivning bör därefter kompletteras med de militära 

kunskaper i allmänhet och militärtekniska kunskaper i synnerhet, som personalen kan 

förväntas besitta när de påbörjar sin utbildning på det levererade materielsystemet. I 

klartext, beskriva soldatens förkunskaper när systemutbildning påbörjas. 

2. Kvantifiera hur lång utbildningstid systemen maximalt ska kräva av olika befattnings-

havare. Detta kräver i sin tur att färdighetsnivån efter den kravsatta delen av utbild-
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ningen tydligt definieras och att förkunskaper enligt ovan är klargjorda. Verifiering av 

kravuppfyllnad är en fråga som är svår och måste regleras, men en av respondenterna 

menar att svårigheten att göra detta inte får hindra det faktum att utbildningstiden 

måste begränsas. 

3. Kompetenskraven på de enskilda operatörerna bör, åtminstone givet dagens tekniska 

lösningar, inte minska. Respondenterna är överens om att kraven på robusthet i led-

ningsstödsystemen förutsätter operatörer som har förmåga till viss felsökning utan 

stöd av en högre driftledningsnivå. Detta talar emot lösningen att utbilda driftpersona-

len till en nivå där de bara har förmåga att följa checklistor. 

 

6 DISKUSSION 

I frågeställningens formulering ”Hur kan utbildningsaspekterna för soldater omhändertas…” 

ligger en bekräftelse av områdets komplexitet genom användandet av ordet ”kan”. Studien har 

haft förhållandevis liten omfattning och görs på akademisk grundnivå. Därför har normativa 

formuleringar undvikits, men min uppfattning är ändå att anknytningen till tidigare studier ger 

visst stöd för slutsatserna. 

För att återknyta till uppsatsens titel, ”Vem har beställt det här?” så kan det konstateras att 

antalet beroenden i processen är många. Att konstruera tekniska lösningar för en föränderlig 

omvärld och att förutse vilka långsiktiga konsekvenser olika beslut får är en uppenbar utma-

ning. Utan djupare kunskaper om utveckling och anskaffning finns det risk att slutsatsen i 

användarledet blir att personal som arbetar med materielutveckling ”inte förstår vad som 

behövs”. 

Huruvida uppsatsens resultat är generaliserbart utanför ledningssystemområdet för markför-

banden är svårt att bedöma. HFI uppfattas redan vara ett etablerat koncept inom delar av 

försvarsindustrin, framförallt på flygvapenområdet, vilket påpekas i tidigare nämnda PM 

Human factors integration från Högkvarteret. Att även Försvarsmakten utvecklar intern kom-

petens på området förefaller, med stöd av studien, vara lämpligt. Swartlings tidigare refere-

rade studier ger ytterligare stöd för detta. 

I uppsatsen har huvudsakligen perspektivet anpassning av teknik efter personal studerats. I 

avsnitt 4.6 har det omvända perspektivet berörts kort. Den efterfrågade balansen mellan tek-

nik och personal kan i princip uppnås genom att förändra personalsammansättningen. Genom 

förändrad rekrytering och kravställning av befattningar skulle personalens grundkompetens 
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och eventuellt dess kognitiva förmågor kunna förbättras. Som nämndes har dock ledningsför-

banden redan idag problem att bemanna det fåtal befattningar som har högre krav på framför-

allt skolbakgrund. Detta talar, åtminstone med nuvarande personalförsörjningssystem, för att 

fokusera på att göra tekniken så lättanvänd som möjligt. 

6.1 Studiens begränsningar 

Under arbetets gång har min förståelse för områdets komplexitet utvecklats och jag har suc-

cessivt upptäckt nya teoriinriktningar och studier som genomförts på området. Av den anled-

ningen har den intervjuguide som användes haft sin utgångspunkt i en mer generell syn på 

problemet. Den utgick ifrån bristande balans mellan systemens svårighetsgrad och persona-

lens utbildningstid och anknöt inte till HFI specifikt. HFI och US Armys MANPRINT-

program upptäcktes i ett senare skede när huvuddelen av det empiriska materialet redan var 

inhämtat. Intervjuerna hade möjligen kunnat ges en annan vinkel, men samtidigt kan inte 

respondenterna förutsättas ha kunskaper om HFI. Detta kan möjligen betraktas som en poten-

tiell validitetsbrist i undersökningen, men HFI bör huvudsakligen betraktas som ett filter som 

problemet betraktas genom i studien. 

Det studerade området är omfattande och antalet intressenter som haft påverkan under krav-

ställnings- och utvecklingsarbetet av mobilt kärnnät är många. Respondenturvalet har därför 

gjorts strategiskt och avvägt mot tillgänglig tid, men kan i någon mån kritiseras för att bara 

beskriva en begränsad del av bilden.  

Intervjuer med soldater har inte genomförts. Dessa riskerar att bli beroende av personliga 

förutsättningar och utbildningsförutsättningarna vid just det tillfälle den enskilde genomgick 

sin utbildning. Därför har intervjuer av försvarsmaktspersonal prioriterats till officerare med 

lång erfarenhet och överblick över både systemutvecklings- och utbildningsverksamheterna. 

Intervjuerna har haft litet fokus på informationssystem. Här hade bilden kunnat kompletteras 

med ytterligare intervjuer, men dessa har valts bort till förmån för att fördjupa studien av 

sambandssystemen. 

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Armén har i jämförelse med både flygvapnet och flottan ett större inslag av personal, på avan-

cerade ledningssystembefattningar, som tillhör kategorin gruppbefäl och soldater. Ett före-

kommande argument för den ordningen är det pragmatiska, att arméns storlek omöjliggör 

bemanning med samma officers- och specialistofficerstäthet som i flygvapnet och marinen. 
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En intressant fråga att studera är därför vilka bakomliggande skillnader som finns mellan hur 

ledningssystembefattningar i mark- respektive luft- och sjöstridskrafter har kravsatts. 

Vilka effekter skulle pedagogisk utveckling kunna få på driftpersonalens inlärning och förut-

sättningar att med en given utbildningslängd kunna lära sig mer eller med större djup? Detta 

område har inte berörts i uppsatsen och skulle kunna utgöra grund för vidare studier. 

Studien har genomförts ur perspektivet driftpersonal, det vill säga den kategori som ska säker-

ställa ledningsstödsystemens funktion. Ett annat relevant perspektiv att studera är det som 

utgörs av stabsmedlemmars och signalisters, det vill säga de faktiska slutanvändarna. Kan 

handhavandet för denna kategori underlättas, eventuellt på bekostnad av ökad komplexitet för 

driftpersonalen på nästa nivå? 
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