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Idag sker en omställning av krigsmak-
terna i flera länder i världen i riktning 
mot en nätverksstruktur när det gäller 

medel, organisation och funktioner för att 
inhämta och sammanställa information 
till en lägesbild, skapa en gemensam lä-
gesuppfattning utgående från lägesbilden 
och åstadkomma en på lägesuppfattningen 
grundad gemensam lägesförståelse. Nät-
verksstrukturen anses utgöra förutsättning-
en för en ledningsförmåga som i alla lägen 
ger rätt anpassade insatser och utnyttjar 
alla möjligheter till samordning. På många 
håll uppfattas omställningen vara ett sorts 
”Sesam, öppna dig!” till en annorlunda 
och effektivare värld av militärt tänkande 
och handlande.

Idéerna bakom en nätverksorientering 
har sitt ursprung i teoretiska resonemang. 
Häri ligger både en styrka och en svaghet. 
Styrkan är att bindningen till tidigare syn-
sätt är liten; det är fråga om en intellektuell 
omruskning. En sådan är alltid nyttig. 
Svagheten är att teorierna inte beaktar eller 
inte visar tillräcklig respekt för lagen om 
aktion och reaktion. En aktion, i det här 
fallet en militär utveckling i ny riktning, 

ger förr eller senare upphov till en reaktion 
eller snarare uppsättning av reaktioner. 
Dessa kommer att i en större eller mindre 
grad minska det praktiska utbytet av pågå-
ende nätverksorientering.

Det är med andra ord fråga om den gamla 
kampen – här i bred bemärkelse – mellan 
medel och motmedel.

 Mot denna bakgrund måste utveckling-
en i riktning mot nätverksorientering noga 
beakta vilka  reaktioner som kan tänkas 
komma på densamma och vad dessa kan 
ha för inverkan på den eftersträvade höga 
ledningsförmågan.

Tekniska aspekter
En nätverksorientering medför ett starkt 
beroende av att all ingående teknik funge-
rar på avsett sätt. Det förefaller vara en sak 
som tas för given i teorierna kring den nya 
inriktningen. Det är minst sagt förvånande. 
Felutfallet beroende på inneboende tek-
niska svagheter i de olika delsystemen och 
i deras hopkoppling till en helhet kan nog 
hållas på en hanterbar nivå. Men när det 
hela ställs inför den påverkan som en tek-
niskt kompetent och i nätverksprinciperna 
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väl insatt motståndare kan åstadkomma, 
blir utfallet antagligen ett helt annat. Nät-
verkets prestanda riskerar att degraderas 
på ett sätt som kan allvarligt störa dess 
avsedda funktion. Eftersom nätverket skall 
vara bas och kraftcentrum för den militära 
verksamheten kommer denna också att de-
graderas. Om den militära organisationen 
då haft en övertro på sin nätverkslösning 
och inrättat sig därefter riskerar fallet i dess 
förmåga att bli förfärande stort.

Det finns i det här sammanhanget en 
skillnad mellan internationella uppdrag och 
försvar av eget territorium. I internationella 
uppdrag torde motståndaren/motparten säl-
lan vara så tekniskt avancerad att han kan 
allvarligt påverka en nätverkslösning den 
vägen. Den som däremot måste försvara 
sig mot ett stort väpnat angrepp hemmavid 
möter sannolikt en motståndare av en helt 
annan kaliber. Den nätverkslösning som 
kanske fungerat väl i internationella sam-
manhang kan plötsligt visa sig vara mer 
eller mindre värdelös. Därför måste en 
nätverkslösning utformas även med det 
svåraste fallet för ögonen.

Tilläggas kan att inte ens de som kom-
mit längst ännu fått tekniken att fungera 
tillfredsställande över hela linjen ens mot 
en mindre kompetent motståndare. Leda-
moten Jan Henningsson har i en artikel i 
akademiens Handlingar och Tidskrift visat 
att erfarenheter från Irakkriget1 pekar på 
att det fortfarande är stora problem att 
med tekniska sensorer upptäcka stillastå-

ende maskerade mål, skilja ut skenmål, 
upptäcka mål inne i bebyggelse samt 
skilja lätta militära enheter från grupper 
av civila.

Humanorienterade aspekter
I Henningssons artikel belyses även ett 
antal humanorienterade problemområden. 
Några viktiga exempel är följande.

Det var lätt att i den variant av nätverks-
centrering som användes i Irak ge högre 
staber en god överblick över läget grundat 
på information från tekniska sensorer. 
Däremot kunde ingen tillförlitlig bild 
skapas åt dem beträffande motståndarens 
avsikter och tänkbara sätt att reagera på 
vad som hände.

Lägre förband led en konstant brist på 
för dem relevant information. I någon mån 
kan tillkortakommandet kanske bero på 
brister på sensorsidan eller i sensorernas 
utnyttjande. Det största felet verkar dock 
ha legat i metoder och rutiner för delgiv-
ning av information uppifrån och ner i en 
hierarkisk organisation.

De taktiska staberna hann dessutom ofta 
inte med i svängarna i stort. Deras under-
ställda förband tvingades inte så sällan 
konstatera att stabens order kom först när 
förbanden redan löst uppgiften.

Henningsson menar att det beträffande 
dessa och fler områden som han tar upp 
ännu är för tidigt att dra några entydiga 
slutsatser för utvecklingen av vårt Nät-
verksbaserade försvar, NBF. Det har han 

1   Jan Henningsson: ”Nätverkscentrerade ledningssystem i Irakkriget”, KKrVAHT 5. häftet 2005.
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säkert rätt i. Men en realistisk diskussion 
i ärendet måste någon gång börja och jag 
dristar mig att göra det nu.

Inriktning av NBF
I framställningen nedan håller jag mig till 
vad som jag anser vara styrande för ut-
vecklingen av NBF, nämligen försvar mot 
ett större väpnat angrepp. Därför berör jag 
inte de nätverksfrågor som hör ihop med 
internationella uppdrag. Vi kommer i de 
sammanhangen nog att i huvudsak få rätta 
oss efter de medel, metoder och rutiner 
som de tongivande aktörerna vill ha. För-
hoppningsvis kommer de lösningar, som 
då kommer fram, att duga för sitt ändamål. 
Men de kommer sannolikt inte att fungera 
särskilt väl i ett Nätverksbaserat försvar, 

NBF som skall kunna försvara Sverige.
Vidare går jag inte in på detaljer utan 

begränsar mig till vad jag uppfattar som 
de imperativa grunderna för utvecklingen 
av NBF.

A NBF måste utvecklas inom ramen för 
en genomtänkt försvarspolitisk målsätt-
ning och den militära strategi, opera-
tionskonst, taktik mm som är kopplad 
till denna. Finns inte denna grund är 
risken stor att arbetet kommer att sakna 
tillräcklig fokusering.

B Motståndaren skall förutsättas vara 
tekniskt avancerad och väl införstådd 
med ett nätverkskoncepts allmänna 
principer, styrkor och svagheter.

Ledningslaboratoriet på Försvarshögskolan. Foto: Martin Nauclér
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C En nätverksbasering och vad därtill hör 
är inte ensam styrande för den militära 
förmågan. Det måste finnas en välav-
vägd balans i helheten. Strävan att nå 
denna balans skall ha verkan mot mot-
ståndaren som styrande kriterium.

D NBF skall medge snabba egna aktioner 
och vid behov också dito reaktioner. 
Alla led i insatskedjan skall vara vuxna 
detta krav.

E Information, förädlingen av information 
och delgivning av information är ett 
nyckelområde i NBF. Särskilt viktigt 
är att stridande och understödjande för-
band har ständig och tillräcklig tillgång 
till relevant och aktuell information. I 
de fall nätverket tillfälligt går ner eller 
informationsluckor uppstår av andra 
skäl skall förbanden kunna falla tillbaka 
på egna medel för inhämtning och kom-
munikation.

F Som försvarare av eget territorium har 
vi viktiga fördelar framför motstån-
daren. Dessa skall noga tas tillvara. 
Utnyttjande av civil infrastruktur, in-
formation från civila källor, noga re-
kognoserade förberedelser i terrängen 
för sensorer mm är några exempel i 
sammanhanget.

G Teknik spelar en viktig roll i NBF. Ännu 
viktigare är förmåga och kvalitet hos 
personalen, inte minst hos den på chefs-
nivå. Utbildning och övning kommer att 
behöva ha hög prioritet. Nya medel och 

metoder för denna verksamhet behöver 
skapas som komplement till de gamla 
och beprövade.

H Allmänt sett finns ett samband mellan 
kvalitet och kvantitet på så sätt att en 
stor kvantitet åtminstone delvis kan 
kompensera för brister i kvalitet. Så 
är dock inte fallet när det gäller staber. 
En liten stab med hög kvalitet på per-
sonalen är vida överlägsen en stor där 
personalen tvingas lägga mycket kraft 
och tid på samordning av verksamheten. 
Den enskilde medlemmen i den stora 
staben må vara aldrig så skicklig; han 
eller hon kommer inte till sin rätt bland 
alla tvingande och tidsödande rutiner.

I Många lockas av tanken att utnyttja 
en kommande nätverksstruktur för att 
centralisera ledningsfunktionen i högre 
grad än i dagens lösning. Motivet är den 
större överblick och den per definition 
– om än inte alltid i praktiken – högre 
militära kompetens som finns på central 
beslutsnivå. I andra vågskålen ligger 
svårigheten högt upp i hierarkien att ha 
insyn i alla möjligheter och svårigheter 
som lokala nivån, förbanden, har i ett 
givet läge. Det finns också en risk att 
centraliserad beslutsfattning leder till 
att denna nivå blir överbelastad med 
sämre eller försenade beslut som följd. 
I utvecklingen av NBF måste ingå att 
noga pröva formerna för ledning.

J  Logistikfunktionen i NBF-eran kom-
mer troligen att vara ännu viktigare än 
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tidigare. För denna slutsats talar dels 
den dynamik som kommer att prägla 
verksamheten hos på både egen och 
motståndarens sida dels att egna och 
motståndarens förband kan förekomma 
i ett blandat och varierande mönster 
i stridsområdet. Tillsammans innebär 
detta att logistikfunktionen ställs inför 
en större komplexitet än tidigare. I 
utvecklingsarbetet behöver betydande 
uppmärksamhet ägnas saken.

Uppräkningen ovan ger exempel på högni-
våfrågor som måste finnas med redan från 
början i utvecklingsarbetet. De är kompli-
cerade var för sig men de är också beroende 
av varandra. Innan ett ingående arbete 
med detaljfrågor börjar, bör åtminstone 
ett första varvs överblick ha skapats över 
den helhet som högnivåfrågorna utgör. I 
annat fall ligger risken för snedskär och 
suboptimeringar nära.

Summary

A Network-Based Defence

by Major General Bengt Lönnbom

So far, the work to realise network-centric 
military solutions has been strangely dis-
regarding the challenges to such a system 
presented by advanced adversaries. Net-
work-centricity may be a glorious theory. 
In practice, however, there are a number 
of vulnerabilities to take care of.

Network-centricity is not only a matter 
of technology and technical solutions as 

far as sensors, communications, informa-
tion dissemination, and military command 
are concerned. The total picture involves 
military strategy, operations and tactics; 
organisation, outfit and arming of units; 
logistics; recruiting and training personnel, 
etc. All of this should be merged into one 
harmonious whole capable of dealing with 
an advanced aggressor.


