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HANDLINGAR

Det nätverksbaserade försvaret
 är ännu ett i huvudsak tekniskt
 projekt. Det är givetvis inte orim-

ligt att först reda ut och skapa de tekniska
förutsättningarna. Men det får inte stanna
vid detta. Vi måste snarast komma igång
med arbetet att bestämma hur nätverket
skall omsättas i militära effekter. Det är inte
något som nätet åstadkommer alldeles på
egen hand; effekterna beror på hur nätver-
ket används. Det sätter fokus på männi-
skorna i nätverket, deras möjligheter och
problem med att utnyttja detta nätverk. Det
är om detta som denna artikel skall handla.

Vad är nätverket?
Ordet ”nätverk” har många betydelser. Det
kan referera till tekniska företeelser lika väl
som till mänskliga sådana. Det är viktigt
att hålla i minnet vilket slags nätverk man
talar om.

Jag ser nätverksbegreppet i NBF som
ett tekniskt begrepp. Det handlar om att
knyta ihop sensorer, beslutsfattare och va-
pen i ett nätverk. Det är alltså inte ett nät-
verk av plattformar. Det vore ingen nyhet.
Sådana nätverk har vi redan och har haft
sedan kommunikationsradion infördes (el-

Människan i det nätverksbaserade försvaret

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I
den 4 februari 2003 av professor Berndt Brehmer

ler signaltrummor och signalflaggor, vilket
historiskt perspektiv man nu vill lägga).

Det tekniska nätverket ger förutsätt-
ningar för att bygga olika typer av mänskli-
ga nätverk. Vilka dessa nätverk blir vet vi
ännu inte. Det enda vi har gjort i och med
att vi har utvecklat nätverket är att skapa
den grundläggande förutsättningen för
mänskliga nätverk, nämligen möjligheterna
till kommunikation. Det finns inget under-
lag för att hävda att möjligheterna till kom-
munikation automatiskt skulle leda till nå-
got av de nätverk som vi känner igen från
sociologiska studier av  t ex näringslivet,
eller ens att kommunikationsmöjligheterna
kommer att leda till ett socialt nätverk
överhuvudtaget. Å andra sidan torde det
vara helt säkert att de sociala nätverk som
finns före det tekniska nätverket kommer
att påverka hur detta nätverk kommer att
användas.

Tre olika typer av nätverk eller
funktioner
Egentligen består nätverket i NBF av minst
tre olika nätverk, eller ett nätverk med tre
olika funktioner:
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• Ett sensornätverk
• Ett kommunikationsnätverk
• Ett informationsnätverk

Sensornätverket kommer att ge mer och
bättre information genom den process som
amiral Owens1 så träffande kallar ”integra-
ted sight”, d v s, olika sensorer kompen-
serar för varandras tillkortakommanden
och ger tillsammans en bättre bild än den
som de enskilda sensorerna ger (Men det
krävs i allmänhet en människa som faktiskt
integrerar data från de olika sensorerna,
det kan ännu inte ske automatiskt). Kom-
munikationsnätverket ger, som namnet
anger, möjligheter för personerna i nätver-
ket att kommunicera med varandra. Infor-
mationsnätverket, slutligen, ger möjlighe-
ter att föra över information i olika format,
från röst till bilder och video.

Inget av dessa nätverk är helt nytt.
Som redan påpekats har nätverk av olika
slag alltid funnits, men kanske aldrig tidi-
gare på just det sätt som förutsätts i NBF.
Skillnaden mellan det nya nätverks-
baserade försvaret och dagens försvar är
därför i vissa avseenden en gradskillnad
snarare än en artskillnad, men som marxis-
tiska tänkare brukar påminna oss, kan en
tillräckligt stor gradskillnad övergå i en
artskillnad.

Det som jag beskrivit som tre nätverk
kommer sannolikt inte att vara tre fysiskt
åtskilda nätverk. De kommer i stället att
vara tre funktioner hos ett och samma nät-
verk.

Ett nätverk av sensorer, beslutsfattare,
servers och vapen
Som jag redan nämnt är en viktig skillnad
mellan nätverket i NBF och de nätverk vi
har idag att nätverket är ett nätverk av
sensorer, beslutsfattare och vapen och inte
ett nätverk av plattformar.  På så vis blir
det inte längre nödvändigt att ha alla va-
pen och alla sensorer på varje plattform,
för en beslutsfattare kan ”låna” både sen-
sorer och vapen som han eller hon själv
inte har på sin egen plattform från andra
plattformar. Man kan se detta som ett argu-
ment för enklare plattformar eller som en
möjlighet att få bättre verkan med givna
plattformar, allteftersom det passar.

Det är kanske också viktigt att komma
ihåg att det finns en viktig skillnad mellan
det tekniska nätverk som skall skapas i NBF
och sociala nätverk. I ett socialt nätverk
sker kommunikationen direkt mellan nätets
medlemmar, och det är det enda sätt på vil-
ket den kan ske. I det tekniska nätverk som
är grunden för det nya nätverksbaserade
försvaret kommer kommunikationen att
ske via servers, som ger möjligheter att
lagra och bearbeta data. Det ger också
möjlighet till asynkron kommunikation, en
av de stora fördelarna med Internet. Men
det ger också möjligheter till olika slag av
förädling av data i processen. Datafusion
blir en viktig teknologi här, även om denna
teknologi ännu är i början av sin utveck-
ling och ännu inte kan ersätta människor,
när det gäller att ställa samman data från

1 Owens, B: Lifting the Fog of War, Farrar, Strauss & Giroux, New York, 2000.
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olika källor till någon meningsfull helhet.
Här finns emellertid flera rent principiella
svårigheter som måste övervinnas, men det
skulle föra alltför långt att gå in på dem
här.

Flera tekniska problem är ännu olösta
med vi bör utgå från att de kommer att
lösas
Nätverket erbjuder givetvis många tek-
niska problem som ännu väntar på sin lös-
ning. Hit hör bl a problem som gäller hur
man skall skapa tillräcklig bandbredd och
säkerhet. Jag menar att vi bör utgå från att
dessa problem kommer att lösas, om inte
i dag så i morgon eller övermorgon, och
att nätverket inom en inte alltför avlägsen
framtid kommer att fungera ungefär som
dess förespråkare i dag förutsätter. Det är
därför hög tid att försöka förstå hur den
nya kapacitet som nätet erbjuder skall om-
sättas i militära effekter. Det vore ju olyck-
ligt om nätet blev som många andra militär-
tekniska landvinningar, och att det kom-
mer att krävas flera krig innan man verkli-
gen kommer på vad man skulle ha det till.
Stridsvagnen är ett bra exempel. 1940 hade
alla arméer tillgång till stridvagnar, men det
var bara den tyska Wehrmacht som utveck-
lat metoder för att utnyttja dem. Som en
följd av detta skördade tyskarna stora fram-
gångar i inledningen av det andra världs-

kriget, särskilt i kriget på västfronten, trots
att man, jämfört med fransmännen, egent-
ligen hade en underlägsen teknik.

NBF-hypotesen
Även om det nu börjar finnas många ex-
empel på framgångsrik användning av
modern informationsteknik i kris och krig,
så har ännu ingen prövat ett utbyggt
nätverksförsvar i krig. De militära effekter
som nätverket anses få måste därför an-
ses vara hypoteser, snarare än fakta2. Det
som vi skulle kunna kalla NBF-hypotesen
innehåller egentligen två delhypoteser:

• nätverket skall ge underlag för bättre
och snabbare beslut, och

• nätverket skall leda till snabbare och
mer flexibelt genomförande

Grunden för den första delhypotesen är
naturligtvis i första hand sensornätverket,
d v s, att besluten skall kunna grundas på
mer och bättre data. Grunden för den and-
ra delhypotesen är främst kommuni-
kations- och informationsnätverken som
skall göra det möjligt att snabbt sprida
chefens avsikt i hela organisationen. Vi-
dare skall det bli möjligt att uppnå själv-
synkronisering genom att lokala chefer kan
samverka i ledningen lokalt, formulera ge-
mensamma mål och samordna, grundat på

2 Det finns ännu ingen auktoritativ framställning av hur ett svenskt nätverksbaserat försvar
kommer att gestalta sig och vilka militära effekter man förväntar sig att uppnå. Framställning i
detta kapitel bygger på amerikanska källor, särskilt Alberts, D; Garstka, JJ; Hayes, RE & Signori,
DA: Understanding Information Age Warfare, CCRP, Washington, 2000, som är en av de bästa
framställningar av de bakomliggande tankarna, hypoteserna och problemen med ett nätverks-
baserat försvar.
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att de har en delad förståelse av situatio-
nen. Självsynkroniseringsbegreppet är
särskilt viktigt här, och behandlas mer de-
taljerat senare i artikeln.

Även om dessa båda delhypoteser
kanske låter självklara, är de behäftade med
en del problem. Skall de förväntade effek-
terna verkligen kunna uppnås kommer det
att ställa speciella krav på människorna i
nätverket. De två delhypoteserna disku-
teras i det följande i tur och ordning.

Den första delhypotesen:
Nätverket kommer att ge
bättre beslut
I många diskussioner av nätverket fram-
håller man att dess viktigaste effekt blir en
större tillgång till information. Det är inte
alldeles korrekt. Nätverket ger inte infor-
mation, utan data. (Det heter trots allt inte
datamaskin eller dator för ingenting). För
att data skall bli information måste de tol-
kas och förstås av en människa, och hur
denna människa tolkar och förstår data
bestämmer vilken informationen blir. Dis-
tinktionen mellan data och information är
central, och jag skall återkomma till den.

Om nätverkets användare förmår om-
sätta de data som blir tillgängliga till infor-
mation kan det innebära att den grundläg-
gande metaforen för krig måste förändras.
I dag beskrivs denna metafor kanske bäst
som blindbock. Med NBF framstår boxning
som en bättre metafor. Det innebär nya tak-
tiska och operativa möjligheter. Mycket av

den krigskonst som tillämpas idag är grun-
dad på brister i informationen, där bristen
på information ofta på olika sätt kompen-
seras genom styrka och kraftsamling. Med
bättre information blir det inte i lika hög
grad nödvändigt att kompensera med
styrka, och det öppnar nya möjligheter
både vad gäller utformning och använd-
ning av militära styrkor. Denna fråga har
diskuterats på ett intressant sätt av Ro-
bert Leonhard3 i boken The principles of
war for the information age som kom ut
för några år sedan. Denna bok kan nog
sägas beskriva NBF-visionen tydligare än
någon annan.

Men inte ens i boxning har man all
information om motståndaren. Hans inten-
tioner förblir okända, och något man måste
sluta sig till, snarare än att bara avläsa.
Intentionerna signaleras visserligen ibland
genom motståndarens orientering och
kroppsspråk, men detta kan vara bedräg-
ligt; vi känner alla begreppet ”fint”.

Precis som i boxning kommer vi också
med nätverket att sakna viktiga data. Även
om våra sensorer skulle ge oss perfekta
data om var motståndarens styrkor finns,
så kommer det ändå inte att ge direkta data
som speglar hans avsikter. Om dessa av-
sikter måste vi bilda oss en uppfattning
själva i och med att vi utvecklar en förstå-
else för situationen grundad på den bild
som nätverket erbjuder. Vi kan läsa av
motståndarens beteenden, men dessa be-
teenden blir ofta obegripliga och oförutse-

3 Robert R Leonhard: The Principles of War for the Information Age. Presidio Press, Novato, CA
1998.
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bara eftersom vi inte kan läsa av det som
håller ihop och styr dessa beteenden, näm-
ligen hans avsikter. Så har det alltid varit i
militära sammanhang, och detta ändras inte
i och med tillkomsten av nätverket.

Det är antagligen därför som så många
illustrationer av nätverket handlar om be-
kämpning av olika mål och inte om mili-
tära operationer. Bättre information om
fiendens läge ger onekligen underlag för
bättre bekämpning, särskilt om man också
har tillgång till precisionsvapen. För detta
behöver man inte veta något om fiendens
avsikter. Men det är krigföring på en låg
taktisk nivå, och krig vinns inte på denna
nivå, lika litet som man vinner i schack ge-
nom att bara ta pjäser från motståndaren.

Men även om den kanske viktigaste
informationen inte kommer att finnas i nä-
tet, så är det ändå så, att i den mån våra
sensorer ger oss mer och bättre data så får
vi naturligtvis underlag för att bilda oss
en bättre förståelse. Men förståelsen kom-
mer inte att vara automatisk, och vi kan
inte vänta oss att alla chefer kommer att
uppnå den, lika litet som alla chefer i dag
får samma lägesförståelse eller ens en god
lägesförståelse med samma information.
Krigshistorien är full av exempel på chefer
som inte förmått skapa en god läges-
förståelse, trots tillgång på data. Inom pa-
rentes kan man undra, om det alltid är bris-
ten på data som är det verkliga problemet.
Problemet förefaller inte sällan i stället att
vara att de militära cheferna inte förmår att

omsätta de data de faktiskt har till en kor-
rekt förståelse av den situation de står in-
för. Ett av skälen är, som nämnts ovan, att
det saknas data som direkt belyser den
faktor som håller ihop och förklarar den
förvirring som råder på slagfältet, nämli-
gen data som visar motståndarens avsik-
ter. Studier av militärt beslutsfattande vi-
sar att den kanske viktigaste förutsätt-
ningen för goda beslut är den förståelse
av situationen som beslutsfattaren klarar
av att utveckla. När förståelsen finns är
beslutet ofta givet4.

Data och information
I vårt dagliga umgänge med data har vi
sällan anledning att göra en distinktion
mellan data och information. De data vi får
kommer för det mesta i en sådan form och
i ett sådant sammanhang att vi omedelbart
kan tolka dem och omsätta dem till infor-
mation. Det är emellertid i huvudsak ett
resultat av att avsändaren har ansträngt
sig att presentera data i sådan form att vi
kan få den förståelse han avsett och som
vi önskar. Men i en konflikt eller i ett krig
kan vi naturligtvis inte räkna med en så-
dan samarbetsvilja från avsändaren.
Tvärtom måste vi räkna med att han kom-
mer att göra sitt bästa för att dölja sina
avsikter och till och med vilseleda oss så
att vi inte kan bilda en korrekt förståelse
av läget.

Data och information får alltså inte
blandas samman. Det är vår mänskliga för-

4 Klein, G A:  Sources of power: How people make decisions. MIT Press, Cambridge, MA 1998.
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måga att förstå data som gör dem till infor-
mation. Att använda termen ”information”
när man egentligen talar om data har ka-
raktären av en övertalningsdefinition och
innebär att man kanske lovar mer än man
kan hålla eftersom det inte finns något som
garanterar att användarna förmår dra ut
den relevanta informationen från de data
de får. Det är svårt att frigöra sig från miss-
tanken att den systematiska samman-
blandningen av data och information är en
viktig grund till IT-revolutionens popula-
ritet inom den militära sektorn, liksom an-
norstädes.

Lägesbild och lägesförståelse
Ett likartat problem gäller ett av de grund-
läggande begreppen i NBF-diskussionen,
nämligen begreppet gemensam lägesbild.
En gemensam bild är inte tillräcklig för en
gemensam förståelse, som var och en som
tittat på modern konst vet. Detta kan tyckas
vara en lek med ord, men medan bilden kan
finnas i någon server på nätet finns för-
ståelsen bara hos de personer som får till-
gång till bilden. Det finns ingen garanti för
att en bild, gemensam eller ej, också leder
till en gemensam förståelse. Det finns hel-
ler ingen anledning att tro att detta är en
fråga bara om att skapa lämpliga gränssnitt,
även om sådana naturligtvis är viktiga.
Men man får inte ställa alltför stora för-
hoppningar när det gäller gränssnitten. Ett
effektivt gränssnitt kan ju bara konstru-

eras när man vet vad mottagaren skall upp-
fatta. När det gäller data från stridsfältet
finns det ingen som vet det, eftersom det
inte finns någon avsändare som vill kom-
municera. Till detta kommer det problem
som vi framhållit ovan, nämligen att vik-
tiga data fattas, nämligen data som bely-
ser motståndarens intentioner.

Command concept eller operativ idé
Ett av problemen med ett nätverk av den
typ som Internet utgör, och som är grund-
konceptet för nätverket i NBF, är att det är
alldeles för lätt att skicka meddelanden. Ett
exempel på konsekvenserna är situationen
i de allierades högkvarter under Gulfkriget
där man under de första 30 timmarna lär ha
mottagit 1,2 miljoner e-postmeddelanden
(nära 700 per minut!). Även om det hög-
kvarteret kanske inte kan betraktas som li-
tet, och även om vi tänker oss att medde-
landena fördelades på många händer, så
är det uppenbart att läsande av e-post
måste ha varit en av de vanligaste aktivi-
teterna i det allierade högkvarteret under
dessa 30 timmar.

Frågan om ett möjligt informations-
överflöd i NBF har berörts av många. På
olika håll arbetar man med frågan om att
skapa olika filter eller sorteringssystem för
inkommande post, men det viktigaste filtret
utgör antagligen mottagaren. I likhet med
Builder, Banks och Nordin5 tror jag att ett
välutvecklat ”command concept” som un-

5 Builder, C H; Banks, S C & Nordin, R: Command concepts – A theory derived from the practice
of command and control. Rand Corporation, Washington, D.C. 1999.
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gefär motsvarar det svenska uttrycket ope-
rativ idé, antagligen är det bästa filtret ef-
tersom det begränsar de meddelanden som
måste läsas till de meddelanden som är re-
levanta i förhållande till gällande ”com-
mand concept”. Vid Försvarshögskolan
har vi påbörjat ett projekt i syfte att bättre
förstå hur ”command concepts” utveck-
las och vilken roll de kan spela6.

Militärt beslutsfattande
I Figur 1 har jag sammanfattat det som
sagts ovan tillsammans med andra förut-

sättningar för goda militära beslut i form
av en enkel modell. I modellen antas de
goda besluten komma till som ett resultat
av ett väl utvecklat ”command concept”
och förmågan att hantera tidspress. För-
utsättningar för ett bra ”command con-
cept” är förmåga att hantera osäkerhet och
att utveckla en god förståelse av den ak-
tuella situationen.  Förmågan att hantera
osäkerhet beror i sin tur på utbildning och
träning och de personliga resurser besluts-
fattaren har, både intellektuella och emo-
tionella sådana. Precis vilka personliga re-

Figur 1. Modell av förutsättningarna för goda militära beslut

6 Några första resultat från projektet finns i Friman, H (red): Command concepts , Försvarshög-
skolan, Stockholm 2002.
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surser som krävs vet vi kanske inte i de-
talj; detta är emellertid föremål för forsk-
ning vid FHS7. Utbildning och träning är
en förutsättning för att kunna utveckla en
god förståelse av läget, tillsammans med
de personliga resurserna och den informa-
tion som finns tillgänglig. Behovet av mili-
tära kunskaper kommer snarare att öka än
minska i det nya försvaret. Det beror inte
på nätverket, men väl på att försvarsmak-
ten nu ställs inför nya uppgifter där gamla
invanda förhållningssätt utvecklade i det
gamla invasionsförsvaret, inte längre räcker
till. Terroristbekämpning och fredsbeva-
rande operationer kräver andra sätt att
tänka än att avvärja en sovjetisk invasion.

Modellen i Figur 1 är bara en första
approximation. Den visar emellertid att det
krävs att en rad förutsättningar skall vara
uppfyllda för bra beslutsfattande, och att
endast en av dessa finns i nätverket, näm-
ligen data. Som redan framhållits, kanske
alltför många gånger, ovan är det männis-
korna som omsätter dessa data i militära
beslut, men för att dessa beslut skall bli
bra måste en rad krav vara uppfyllda: ut-
bildning, övning, o s v.

Ett framträdande problem vid militära
beslut är osäkerhet. Den försvinner inte i
och med nätverkets tillkomst. Det beror,
som vi redan har framhållit flera gånger
ovan, på att viktiga aspekter kommer att
saknas i de data som nätverkets sensorer
kan registrera. Detta innebär att också när

nätverket införts kommer det att vara lika
viktigt som idag att ha förmågan att fatta
beslut under osäkerhet.

Den stora tillgången på data kan emel-
lertid motverka detta. Att det finns data,
och att det hela tiden kommer in nya data,
kan lätt skapa illusionen att bara man vän-
tar så kommer man att ha ett väsentligt
mycket bättre underlag för beslut. Just
detta är en erfarenhet från de första öv-
ningarna med Force XXI där det visade
sig att chefer satt och väntade på mer in-
formation i stället för att fatta beslut8. Även
om den stora tillgången på data möjligen
tillät cheferna att hantera det ena av de
grundläggande problemen i militärt be-
slutsfattande, nämligen att hantera osäker-
heten, så motverkade det hanteringen av
det andra grundläggande problemet, näm-
ligen förmågan att fatta beslut i rätt tid.

Balansen mellan central styrning och
lokal frihet
Ett av de grundläggande problemen när
man skapar ett ledningssystem är att hitta
en lämplig balans mellan central styrning
och lokal frihet. En av de faktorer som be-
stämmer hur denna balans skall utformas
är tillgången på information på olika ni-
våer i ledningssystemet.

Den nuvarande balansen i svensk led-
ning utgörs av uppdragstaktiken. Den kan
ses som ett sätt att hantera de informa-
tionsbrister som finns på olika nivåer i sys-

7 Se t ex Thunholm, P: ”Decision making style: Habit, style or both?” Personality and Individual
Differences, under tryckning.

8 Stein, F: ”NCW Warfighting insights from experimentation.” Föredrag vid Smi-konferensen
Fourth Annual Conference on Network Centric Warfare, London 25-26 september 2002.
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temet, nämligen bristen på information om
den lokala situationen centralt och bristen
på översikt lokalt. I uppdragstaktiken han-
teras detta problem genom att den lokale
chefen får frihet att handla på grundval av
sin överlägsna information om den lokala
situationen inom ramen för ett uppdrag
som ges centralt på grundval av den över-
lägsna översikt som finns på denna nivå.

I och med den ökade tillgången på
data, främst i form av en ”gemensam läges-
bild”, förändras grunden för denna balans,
eftersom i princip samma bild av läget kom-
mer att vara tillgänglig på alla nivåer. I prak-
tiken torde emellertid inte en sådan läges-
bild kunna användas på samma sätt på
plutonsnivå som på divisionsnivå. Den
upplösning som är användbar på den förra
nivån torde bara skapa förvirring och pro-
blem på den senare. En lägesbild med den
upplösning som är användbar på divisions-
nivå kan visserligen ge en bättre förstå-
else av det läget i stort också för pluton-
chefen, men torde ändå ha föga värde för
hans planering av sin omedelbara verksam-
het. Om ”gemensam lägesbild” skall be-
tyda ”samma lägesbild” förefaller det inte
vara något som är särskilt användbart,
annat än i mycket begränsade operationer
där en ”taktisk general” fattar beslut om
vad som skall ske på plutonsnivå, såsom
ibland kan vara önskvärt och lämpligt i en
fredsmission.

I stället måste man tänka sig att de
data som finns tillgängliga i nätet kan an-
vändas av aktuell nivå för att enheterna
på denna nivå skall kunna konstruera den
lägesförståelse de behöver för sin verk-

samhet. På så sätt skulle man skapa möj-
ligheter för en längre driven decentralise-
ring av ledningen än vad som är fallet idag.
Den decentraliseringen skulle kunna ta
formen av självsynkronisering. Vi går nu
över till att diskutera denna delhypotes.

Den andra delhypotesen:
Nätverket ger möjligheter till
snabbare och mer flexibelt ge-
nomförande
Ett centralt begrepp här är, som nämnts
ovan, självsynkronisering. Hypotesen är,
att till följd av att nätverket ger möjligheter
att sprida chefens avsikt till alla, genom en
delad lägesförståelse och genom samar-
bete i ledningen lokalt, skall det vara möj-
ligt att samordning sker lokalt utan att kräva
beslut från högre chef. På så sätt skulle
man vinna tid, genom att de underställda
cheferna inte först måste skicka informa-
tion uppåt i hierarkin som sedan bearbe-
tas där för ett beslut av högre chef, som
slutligen kommunicerar detta beslut till
sina underställda chefer. I stället antar man
att cheferna på den lägre nivån, genom de
möjligheter till kommunikation och samar-
bete som nätverket ger, skall kunna komma
fram till en gemensam lägesförståelse och
förhandla sig fram till ett lämpligt syfte och
till handlingsregler som gör det möjligt att
kraftsamla och undvika konflikter. Huru-
vida denna lokala förhandlingsprocess
kommer att vara snabbare än den mer cen-
traliserade processen är naturligtvis en
öppen fråga.

När det gäller självsynkroniseringen
är det i första hand kommunikations- och
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informationsaspekterna på nätverket som
är viktiga. Inte minst viktig är också den
möjlighet som nätet ger att hela tiden veta
var de egna förbanden finns och på så sätt
undvika att man skjuter på de egna. Slaget
vid Karansebes den 20 september 1788 då
de österrikiska trupperna överföll sina egna
kommer sannolikt inte att upprepas när
nätverket är på plats.

Vilka krav ställer
självsynkronisering?
Alberts och Hayes9 har utvecklat en preli-
minär generell modell för självsynkronise-

ringsprocessen, se Figur 2.
Som framgår av figuren måste tre för-

utsättningar måste vara uppfyllda för ef-
fektiv självsynkronisering:

• delad situationsmedvetenhet,
• en gemensam avsikt och
• tillit till information och organisation.

För dessa finns i sin tur fem förutsätt-
ningar:

• gemensamt synsätt
• situationsmedvetenhet med hög kvali-

tet,

Figur 2:  Modell av förutsättningarna för självsynkronisering. (Efter Alberts
& Hayes, 2002)

9 Alberts, D & Hayes, R: Code of Best Practice: Experimentation. CCRP, Washington  2002.
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• samarbete i ledningsprocessen,
• kompetens och
• ett ledarskap som tillåter delegering.

Kompetensen byggs upp genom delad er-
farenhet och kunskap som kommer till
stånd genom utbildning, träning, övningar
och operationer. Denna gemensamma er-
farenhet ger också en grund för att skapa
den tillit som behövs för effektiv själv-
synkronisering. Tillit är viktig för att skapa
förutsättningar för samarbete i lednings-
processen, men samarbetet kräver också
delad erfarenhet och kunskap.

Att information är tillgänglig och att
den är av hög kvalitet är en förutsättning
för hög situationsmedvetenhet, men för att
den skall bli delad krävs också att den ge-
mensamma erfarenheten och utbildningen
byggt upp ett gemensamt synsätt så att
de data som finns tillgängliga tolkas på ett
likartat sätt.

Modellen i Figur 2 är naturligtvis
starkt förenklad, men den ger underlag för
en rad hypoteser om vad som krävs för
framgångsrik självsynkronisering. Det är
intressant att notera att dessa hypoteser
inte har att göra med tekniska aspekter på
nätverket, utan med mänskliga aspekter.
Centrala frågor är sålunda träning, utbild-
ning och erfarenhet för att bygga upp kom-
petens, gemensamma referensramar och
tillit som gör samarbete möjligt. Detta ty-
der på att styrkor kan självsynkronisera
bara om de haft tillräcklig tid att öva till-
sammans så att den gemensamma syn och
de sociala nätverk som är grunden för sam-
verkan kan utvecklas.

Ett relevant historiskt exempel här är
Nelsons framgång i slaget vid Trafalgar.
Som bekant innebar slaget vid Trafalgar
en brytning med dåvarande marin taktik
och byggde på att de enskilda fartygs-
cheferna kunde agera på eget initiativ, men
i chefens anda, i en självsynkroniserings-
process. Förutsättningarna för detta hade
byggts upp av Nelson och hans ”Band of
Brothers” vid en rad middagar med efter-
följande portvin vid vilka Nelson diskute-
rat sina idéer om marin taktik med sina un-
derställda chefer för att på så sätt uppnå
den samsyn som kunde bilda grunden för
den självsynkronisering som vann slaget
om Trafalgar. Det sociala nätverket och den
gemensamma synen på taktiska problem
visade sig här vara viktigare än antalet ka-
noner.

En viktig fråga blir nu vilka möjlighe-
ter som finns i den svenska försvarsmak-
ten att bygga upp de sociala nätverk och
den samsyn som krävs för framgångsrik
självsynkronisering. För detta krävs up-
penbarligen både sociala nätverk där olika
chefer lär känna varandra och en omfat-
tande övningsverksamhet. Självsynkroni-
sering är inte något som man kan förvänta
av orutinerade styrkor, och allra minst kan-
ske av s k behovssammansatta styrkor
som kanske opererar tillsammans för för-
sta gången.

Detta talar för att vi, med nuvarande
förhållanden i den svenska försvarsmak-
ten med mycket begränsade övningar, kan-
ske inte kan förvänta oss att uppnå några
självsynkroniseringseffekter av betydelse.
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Men det betyder i så fall att man inte kom-
mer att kunna uppnå en av de centrala as-
pekterna i det svenska NBF.10

Självsynkronisering är inte
uppdragstaktik med ett nytt namn
Det är viktigt att påpeka att självsynkro-
nisering inte är ett nytt namn på uppdrags-
taktik. I uppdragstaktik ges ett uppdrag
till en underställd chef. I självsynkroni-
sering finns det ingen enskild chef att ge
uppdraget till (då vore det ju inte självsyn-
kronisering). I en styrka som förlitar sig på
självsynkronisering gör chefen sitt syfte
känt för sina underställda chefer och för-
litar sig på att dessa sedan hittar ett sätt
uppfylla detta syfte. Ingen underställd chef
kan pekas ut särskilt som ansvarig för att
chefens syfte uppfylls. Inte heller finns det
någon högre chef att vända sig till när kon-
flikter uppstår. Dessa måste lösas i för-
handlingar mellan de underställda che-
ferna.

Uppenbarligen ställer självsynkro-
nisering nya krav på den militära organi-
sationen, krav som kommer att kräva ny
doktrin liksom ny utbildning och en ny syn
på den egna rollen.

Hur skall den centrala ledningen ske?
Om man skulle anta självsynkronisering
som doktrin betyder det inte att behovet

av mer överordnad central ledning skulle
försvinna. Självsynkronisering är en form
av kraftsamling för att uppfylla ett givet
syfte, men vid genomförande av en opera-
tion uppstår ofta också behovet av en lämp-
lig sekvensering av insatser, med insatser
mot olika tyngdpunkter i tur och ordning.
Den översikt som krävs för detta finns inte
nödvändigtvis lokalt (även om den skulle
kunna finnas där eftersom informationen
finns ”på nätet”).

En viktig fråga blir då hur den centrala
ledningen skall utformas för att vara för-
enlig med självsynkronisering. För att han-
tera denna fråga har jag föreslagit den s k
Cebrowski-Garstka-modellen för central
ledning i NBF, en modell utvecklad på
grundval av en idé från Cebrowski och
Garstka i den nu klassiska artikeln i Pro-
ceedings of the Naval Institute från 1998.
Det är en form av ”negative command and
control” som bygger på styrning genom
chefens syfte och olika handlingsregler
som tillsammans definierar det utrymme
inom vilket självsynkronisering får ske. Jag
har redovisat några modeller för hur man
skall kunna tänka sig detta11. Denna form
av ledning kräver ett nytt sätt att tänka.
Frågan om hur den högre ledningen i NBF
skall ske behandlas också i ett av forsk-
ningsprojekten vid FHS.

10 De grundläggande förutsättningarna för självsynkronisering studeras i ett forskningsprojekt vid
Försvarshögskolan. Utgångspunkterna för projektet beskrivs i Brehmer, B: Fördelat beslutsfat-
tande som modell för självsynkronisering i NBF. Rapport nr 1 från projektet NetWork Warfare,
Försvarshögskolan, Stockholm 2002.

11 Brehmer, B: ”Ledning i det nätverksbaserade försvaret” i Brehmer, B & Artéus, G (red): Essäer
om det nya kriget . Försvarshögskolan, Stockholm 2003.
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Nya organisationsformer
Eftersom nätverket är ett nätverk av
sensorer, beslutsfattare och vapen och inte
ett nätverk av plattformer, tillåter det nya
organisationsformer. Vilken beslutsfattare
som helst kan i princip ta kontroll över hela
nätverkets resurser i form av sensorer och
vapen om det skulle vara nödvändigt eller
önskvärt för stridens förande. Detta dis-
kuteras under rubriken ”den strategiske
korpralen” eftersom det innebär att beslut
om strategiska vapeninsatser kan komma
att fattas på mycket låg nivå. Det aktuali-
serar behov av större kompetens på lägre
nivåer om man skall välja denna väg. Om
en kompanichef skall få fatta beslut om
vapeninsatser eller få tillgång till sensorer
som egentligen hör hemma på brigadnivå
räcker det ju knappast med att han bara
gått igenom det taktiska programmet. An-
tingen måste cheferna på de lägre nivå-
erna få en helt annan utbildning än de har
idag, eller också måste vi få t ex överste-
löjtnanter som kompanichefer.

Beslutet att ge lägre nivåer tillgång till
nätverkets resurser kräver också någon
eftertanke. Man kan tänka sig att detta
beslut fattas av högre chef och hans un-
derställde chef på grundval av en gemen-
sam lägesuppfattning, men om läges-
uppfattningen verkligen är gemensam är
det inte uppenbart att man verkligen be-
höver delegera beslutet och avhända sig
möjligheterna att hantera de resurs-
konflikter som kan uppstå.

En annan möjlighet som det nya nät-
verket ger är den att koppla ihop styrkor
till tillfälligt hopsatta förband, s k behovs-
sammansatta styrkor för aktuell uppgift.
Det är väl möjligt att tänka sig detta om
den behovssammansatta styrkan huvud-
sakligen består av enheter som skall sätta
in långräckviddiga precisionsvapen, men
det är svårare att föreställa sig att sådana
behovssammansatta förband kan vara ef-
fektiva om det rör sig om mer traditionella
markstridsförband. Här går idén om tillfäl-
ligt sammansatta förband emot allt vad vi
tror oss veta om vad som ger stridseffek-
tivitet hos förband. Den kräver att förban-
den får tid att utvecklas och bygga upp
sociala nätverk och tillit. Jag hänvisar lä-
saren till van Crevelds klassiska studie
”Fighting power”12. Det är således möjligt
att nätverket ger möjligheter som visserli-
gen kan fungera tekniskt, men som utifrån
mer mänskliga utgångspunkter kanske inte
går att använda.

Avslutning
I detta korta föredrag har jag inte kunnat
ta upp alla aspekter på människan i det
nätverksbaserade försvaret. Eftersom vi
ännu inte har sett något nätverksbaserat
försvar i funktion vet vi inte ens vilka alla
de mänskliga aspekterna är. Förhopp-
ningsvis torde det ändå framgå av diskus-
sionen ovan att människan förblir lika vik-
tig i det nätverksbaserade försvaret som
tidigare. Som påpekas i  ÖB:s militärstrate-

12 van Creveld, M: Fighting power. German and U.S. Army Performance 1939–1945. Greenwood
Publishing Group, Westpoint, Conn. 1982.
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giska doktrin: ”Människan står fortfarande
i centrum och det är människan som skall
tillämpa manövertänkandet i det nätverks-
baserade försvaret” (s 127).

Nätverket ger uppenbarligen nya möj-
ligheter. Men om dessa skall kunna om-
sättas i militära effekter måste människorna
kunna utnyttja dem. För att man skall uppnå
det bättre och snabbare beslutsfattande
som data ger underlag för krävs militära
chefer som är tränade i att utnyttja de nya
möjligheterna och i att fatta de beslut som
krävs. För att uppnå ett mer effektivt ge-
nomförande, bl a i form av självsynkro-
nisering, krävs stora mängder övning som
bygger upp kompetens och de sociala nät-
verk som är nödvändiga för tillit. Man be-
höver inte vänta med att påbörja övningar
med det nätverksbaserade försvaret till
dess att alla tekniska lösningar har
implementerats. Eftersom det står tämligen
klart hur situationen kommer att förändras
i och med NBF, så kan vi redan nu skapa
simuleringar av olika slag och använda dem
för övning i väntan på att nätverket skall
vara på plats.

Skall man kunna utnyttja möjligheten
till snabbt behovssammansatta styrkor

krävs det att man hittar sätt att skapa den
stridsduglighet hos dessa styrkor som i
dag, enligt vad vi tror oss veta, bara kan
skapas under lång tid i gemensamma upp-
gifter. Skall man kunna flytta förfogandet
av nätets resurser till de platser där de bäst
kan utnyttjas, kräver det en annorlunda
utbildning av officerarna på lägre nivå.

Nätverket kommer sålunda att kunna
omsättas i militära effekter bara om man är
villig att också ta de investeringar som
krävs för att man skall få personal med den
kompetens som nätverket kräver. Det be-
tyder bl a en intensiv övningsverksamhet
och experimenterande för att hitta de sätt
på vilket nätet kan användas. Inte minst
viktigt är att tänkandet inte stannar på den
taktiska nivån och att nätet bara blir ett
medel för bekämpning av fiendens resur-
ser, d v s en mer effektiv form av utnöt-
ningskrig. Det krävs också ett operativt
koncept för NBF. En intressant möjlighet
här är det koncept som kallas Effects-
Based Operations som nu lanseras i
USA.13  Det finns kanske svenska alterna-
tiv till detta koncept. Men skall vi finna
dem måste vi starta utvecklingsarbetet
snarast.

13 Smith, Edward R: Effects Based Operations, CCRP, Washington 2002.
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The Swedish Network-Based Defence
(NBF) project is still a technical project,
concerned with network sensors, deci-
sion-makers and network weapons. It is,
however, now high time to think of how
and what military effects could be gained
from the network. The NBF hypothesis
says that these effects make for faster and
better decisions due to more and better
data and also faster and more flexible ope-
rations, due to self-synchronisation of
forces. Based on a model of military deci-
sion-making, this paper argues that more
and better data is only one of the precon-
ditions for better decisions.

   Moreover data, when used to inter-
pret an enemy’s  very intentions  –  an
important aspect if any  –  cannot be picked
up by the sensors in the network, so the
fog of war in military situations will not

disappear just because of the existence of
data networks. For decision-makers to be
up to par they must be given the opportu-
nity to participate in training and exercises
thereby adding to their ability to come to a
decision even if based on uncertain or
incomplete intelligence. This paper also
presents a model for increased self-syn-
chronisation along the lines mentioned
above. The prevaling conditions make it
unlikely that the Swedish Armed Forces,
reduced to the number of exercises now
available, should be able to meet the re-
quired standards. The conclusion is that
if the Armed Forces are not willing to make
the required investments to help develop
the competence of  their personnel through
exercises and experimentation, the effects
of the investments made so far may just
not be those hoped for.

Inaugural lecture presented to the Land Warfare Section of the Royal Swe-
dish Academy of War Sciences on 4th February 2003 by Professor Berndt
Brehmer

Modern Man and His Role in the Swedish Network-Based
Defence Project

Summary
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