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Sedan flera år utvecklar Försvarsmak-
ten visioner, koncept och konkreta 
lösningar inom ramen för nätverks-

baserat försvar (NBF). Internationellt finns 
flera liknande koncept. Gemensamt för 
flera av dessa är bl a en tro att den totala 
effekten av systemen kan förbättras genom 
ett större, snabbare, mer ”intelligent” och 
fritt informationsflöde samt flexiblare 
utnyttjande av tillgängliga resurser obero-
ende av traditionella organisatoriska grän-
ser. Med tanke på att denna artikel i första 
hand refererar till amerikanska erfarenhe-
ter används genomgående beteckningen 
”nätverkscentrerad krigföring”[med ame-
rikanska beteckningen ”Network-Centric 
Warfare” (NCW)].

Artikeln är sammanställd inom ramen 
för FOI-projektet LINK (Ledning I Nya 
Krigföringen) som fokuserar på utveck-
lingstrender inom militär ledningsmetodik. 
Med denna artikel är avsikten att på ett 
relativt kortfattat och lättläst sätt exem-
plifiera, sprida och diskutera ett urval av 
erfarenheter från Irakkriget 2003. Detta i 

syfte att bidra till reflektion och diskussion 
inför Försvarsmaktens fortsatta utveckling 
av ledningsmetoder och organisation inom 
ramen för NBF.

Erfarenheterna har hämtats från Irakkri-
get, eftersom det uppvisade såväl lösningar 
och möjligheter som problem med nätverks-
centrerad krigföring. Irakkriget är även det 
senaste exemplet på relativt storskalig, 
intensiv krigföring med västerländska 
stridskrafter. Med tanke på ovanstående 
syfte har ett urval av erfarenheter gjorts 
inom de områden till vilka utvecklingen 
av nätverksbaserat försvar inledningsvis 
skall fokuseras enligt den militärstategiska 
doktrinen.1

• Bekämpning
• Information och underrättelsetjänst
• Ledning

Nätverkscentrerad bekämpning
Med tanke på att den amerikanska transfor-
meringen mot nätverkscentrerad krigföring 
är en pågående process kan inte sägas att de 

Nätverkscentrerade ledningssystem  
i Irakkriget 
Ett urval av erfarenheter med relevans för Försvarsmaktens 
ledningssystemutveckling 

1  Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten 2002.

TIDSKRIFT

av operationsanalytiker Jan Henningsson
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amerikanska styrkornas operationer i Irak 
var något fullständigt exempel på sådan 
krigföring. Däremot fanns tydliga inslag 
som kan ingå i den. Officiella källor har 
redovisats såväl argument som data och 
exempel som underbygger detta:

Under Irakkriget flögs drygt 150 ”time-
sensitive strikes” (tidskritisk bekämp-
ning). Under en ”time-sensitive strike” 
kunde planerings- och bekämpnings-
cykeln, som i andra fall normalt var 
72 timmar istället genomlöpas på 4 
timmar.2 

Mer än hälften av flyguppdragen 
påbörjades utan lokaliserade mål, 
istället identifierades och delgavs 
mål till piloter i luften, detta enligt 
Art Cebrowski, chef för amerikanska 
försvarsdepartementets Office of 
Force Transformation.3

Ett konkret exempel på nätverkscentrerad 
bekämpningsprocess redovisas av brittiska 
försvarsdepartementet:

In the second mission, on the night of 11 
April, two Tornado GR4s took off from 
their deployed operating base to patrol just 
outside Bagdad. . .  Eighty thousand miles 
away and ten time zones to the west, a US 
Air Force captain was remotely operating 
a  UAV in the skies over Tikrit, north of 
Bagdad. The UAV’s sensors were sear-

•

•

ching the ground for signs of Iraqi activity 
and sending the imagery via satellite back 
to continental US. Ordering the Predator 
to zoom in on a suspicious object, the cap-
tain quickly identified an Iraqi SA-2 SAM 
system. . . Relaying this information over 
a secure communication to the ASOC [Air 
Support Operations Centre – som fanns i 
Saudiarabien], the continued to monitor 
the site. Having evaluated the data the 
ASOC ordered the Tornado GR4s to move 
north to Tikrit. Meanwhile, a US Navy 
EA-6B moved into position to jam the 
SA-2’s radarsystem to mask the approach 

2  Cordesman, Anthony H: The Iraq War, Strategy, Tactics, and Military Lessons, s 280-282.
3  Technology Review, november 2004, s 42.

Predators markkontroll.  
Foto: US Air Force
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of the Tornados. Arriving in the target 
area, the GR4 crew quickly identified the 
SA-2 and, having confirmed that it was 
clear of civilian personnel and structures 
launched a precision-guided, Enhanced 
Paveway II 1000lb GPS and laser-guided 
bomb towards the target. Moments later, 
the Predator’s laser designator illuminated 
the SA-2 in order to guide the Tornado’s 
weapon to the target. Shortly after launch, 
the GR4 crews watched the SA-2 system 
take a direct hit and confirmed its destruc-
tion.”4

Detta kan kontrasteras mot problem som 
redovisas från främst lägre markstrids-
krafter, här exemplifierat med ett citat från 
marinkåren:

The [First Marine] Division found the 
enemy by running into them, much as 
forces have done since the beginning 
of warfare.5

Ovanstående visar att det finns exempel 
på bekämpningscykler innefattande såväl 
flera traditionella försvarsgrenar som en-
heter från flera nationer. Exemplen visar 
att det även med korta tidsförhållanden 
kan gå att improvisera och flexibelt utnyttja 
tillgängliga resurser för att genomföra 
bekämpningar med behovssammansatta 
kedjor. Dessa exempel kan kontrasteras 
mot de svagheter som visats. En fråge-
ställning av intresse för den fortsatta ut-
vecklingen av nätverksbaserat försvar blir 

4  Operations in Iraq, Lessons for the Future, UK Ministry of Defence, December 2003, s 33.
5  Operation Iraqi Freedom (OIF): Lessons learned, MEF FRAGO 279-03, 1 st Marine division, U S Marines 

2003-05-29.

Det obemannade spaningsflygplanet MQ-1 
Predator har använts i mycket stor utsträck-
ning i Irak.  Foto: US Air Force
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då varför denna skillnad uppstått. Några 
direkta svar på dessa frågor finns tyvärr 
inte i underlaget.

Information och underrättelsetjänst
Bl a Anthony Cordesman pekar på att 
Irakkriget uppvisade en i flera stycken 
oöverträffad amerikansk överblick över 
läget.

OIF [Operation Iraqi Freedom] presented 
the intelligence community with unprece-
dented robust collection architecture to 
support combat operations.6

Samtidigt fanns fortfarande allvarliga 
brister som framkom tydligast bland rör-
liga markstridsförband på låg nivå. Denna 
skillnad mellan högre stabers oöverträf-
fade överblick och lägre förbands brist på 
information benämner RAND-forskaren 
Walter Perry ”digital divide”.7 Ett talande 
exempel kommer från den amerikanska 
pansarbataljon som 2 april intog en nyck-
elbro på vägen mot Bagdad.8 Dess chef 
säger att:

Next to the fall of Bagdad, that bridge 
was the most important piece of terrain in 
the theatre, and no one can tell me what’s 
defending it. Not how many troops, what 
units, what tanks, anything. There is zero 
information getting to me. Someone may 

have known above me, but the informa-
tion didn’t get to me on the ground.9

Bataljonen råkade ut för flera bakhåll på 
väg till bron. Men ännu mer anmärknings-
värt var att man inte fick någon ordentlig 
förvarning före det irakiska motanfallet 
efterföljande morgon. Detta trots att mot-
anfallet genomfördes av en konventionell 
mekaniserad styrka som borde vara förhål-
landevis enkel att upptäcka och följa med 
tillgängliga sensorer.

En av konsekvenserna av ”digital 
divide”, d v s skillnaden mellan högre 
stabers goda överblick och lägre förbands 
brist på användbara underrättelser, är, 
enligt RAND-forskarna John Gordon 
och Bruce R Pirnie,10 att visionen om 
markstridskrafter utrustade med enbart 
lätta stridsfordon fortfarande är långt 
ifrån mogen. Istället pekar de på värdet av 
stridsvagnar under Irakkriget.

Indeed, this operation demonstrated 
the inverse relationship between force 
protection and situational awareness. In 
situations where situational awareness 
was poor (which was normally the case 
in OIF [Operation Iraqi Freedom] at the 
brigade/regimental level and below) 
there was a clear need for strong armor 
protection.11

6  Op cit. Fotnot 2, s 188.
7  Perry, Walter: Situational Awareness in Iraqi Freedom: Bridging the Digital Divide.
8  “We got nothing until they slammed into us” Technology Review, november 2004.
9  Ibid. Citat av bataljonschef LtCol Marcone, från artikeln.
10  Gordon, John IV och Pirnie, Bruce R: Still dominant: Heavy Forces in operation Iraqi Freedom.
11  Ibid, s 7.



101

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20055-2005

Sensorers styrkor och svagheter
Mot bakgrund av bl a Cordesmans sam-
manställningar kan sägas att sensorer 
under Irakkriget i stort uppvisade förvän-
tade egenskaper. Cordesman pekar bl a 
på att:12

• IMINT, MASINT och SIGINT (Image 
Intelligence, Measurement and Sig-
natures Intelligence och Signal Intel-
ligence) hade nära fullständig täckning 
av operationsområdet och gav en god 
överblick, främst för de högre lednings-
nivåerna.13

• HUMINT (Human Intelligence) däre-
mot var ett problemområde. Det fanns 
mycket litet HUMINT som kunde ge 
förståelse för exempelvis motståndarens 
avsikter och hur denne kunde förväntas 
reagera i olika situationer.14

En sammanfattande kommentar om de 
amerikanska inhämtningsresurserna häm-
tad från Cordesman var att:

Our technical dominance has made us 
overly reliant on technical and quanti-
fiable intelligence collections means. 
There is institutional failure to account 
for the most critical dimension of the 
battlefield, the human one.15

Som ett resultat av ovanstående var det 
relativt enkelt att upptäcka, klassificera och 
följa tydliga rörliga militära mål. Däremot 
fanns det fortfarande stora problem när det 
gäller bl a stillastående maskerade mål och 
skenmål, mål inne i bebyggelse samt inte 
minst att skilja på olika typer av lätta eller 
irreguljära förband och civila.

Med tanke på karaktären på de konflikter 
som västmakter varit inblandade i under 
senare tid är detta allvarligt. Motståndarna 
har i ökande grad använt metoder och 
medel som utnyttjar svagheterna ovan. 
Man kan överväga nyttan av att ytterligare 
finslipa metoder och medel för att upptäcka 
traditionella militära mål, om motstån-
darna redan till stora delar taktikanpassat 
genom att alltmer övergå till andra sätt 
att agera.

Lägre taktiska markstridsförbands 
inhämtningsresurser
Samtidigt som typer och antalet av, främst 
luftburna, inhämtningsresurser på högre 
nivåer ökat redovisas stora brister på 
lägre nivåer enligt bl a Cordesman. Detta 
visas inte minst av ovan citerade beskriv-
ning från amerikanska marinkåren16 att 
”divisionen fann fienden genom att köra 
in i dem”.

Lägre markstridsförband noterade i 
flera fall svårighet att få tillräckligt stor 

12  Op cit. Fotnot 2.
13  Ibid, s 189.
14  Ibid, s 189.
15  Ibid, s 190.
16  Op cit. Fotnot 5.
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detaljeringsgrad i exempelvis kartdata eller 
bildunderlag.

It was frustrating to be desperate for 
current high-resolution imagery . . .and 
unable to receive it.17

Paralleller kan dras till svenska satsningar 
som även till stora delar sker mot system 
på högre nivåer. En fokusering på sådana 
system kan motiveras bland annat med 
att de lägre förbandens behov tillgodoses 
genom att underrättelserna från externa 
system finns tillgängliga även för de lägre 
förbanden. Erfarenheterna visar dock att 
detta långt ifrån alltid lyckats.

Även om ett stort antal sensorer och 
stor bandbredd disponeras kommer det 
sannolikt ändå att krävas fokusering på 
för tillfället aktuella avsnitt för att få fram 
underlag med högsta detaljeringsgrad. 
Troligen fanns resurser i alliansen för att 
ta fram det efterfrågade underlaget, proble-
men var snarare antingen sambandsmedel 
som möjliggjorde att underlaget distribue-
rades tillräckligt snabbt eller procedurer för 
underrättelseinhämtning för att tillgodose 
lägre förbands behov.

Tungrodda processer inom 
underrättelsefunktionen
Procedurer och byråkrati inom under-
rättelsefunktionerna var långt ifrån per-
fekta. Cordesman ger bl a nedanstående 
exempel:

Unfortunately it [Operation Iraqi free-
dom] also presented the [Intelligence] 
community and more specifically the 
tactical user with the equally unprece-
dented cumbersome collection bureau-
cracy. The existing hierarchical collection 
architecture, particularly for imagery 
requirements, is wildly impractical and 
does not lend itself to providing timely 
support to combat operations.18

Problemen förvärrades av att underrät-
telsebehoven skulle sammanställas och 
bearbetas i flera hierarkiska nivåer, samt av 
att inhämtningsplaner m m även utarbeta-
des i flera steg på olika nivåer och i olika 
organisationer. Ett resultat av detta var 
att procedurerna blev för långsamma och 
klumpiga för att ge ett meningsfullt stöd 
till de stridande förbanden när striderna 
tagit fart.

Dessa erfarenheter understryker gamla 
erfarenheter av att utrustning i sig ofta 
är långt ifrån tillräcklig för att hantera 
problem. Teknik utan harmoniserande hel-
het, innefattande bland annat metoder och 
organisation, ger ett långt ifrån optimalt 
resultat.

Mer specifikt kan denna erfarenhet även 
ge grund för att diskutera hur potentialen 
till bland annat flexibelt och snabbt ut-
nyttjande av resurser i ett nätverksbaserat 
försvar kan uppnås tillsammans med ett 
förhållandevis formellt hierarkiskt arbets-
sätt i en hierarkisk organisation.

17  Op cit. Fotnot 2, s 186, refererat från 1st Marine Divisions Lessons Learned.
18  Ibid, s 188.
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Bedömningar av verkan av egna insatser
Bedömningar av verkan av egna insatser 
(Battle Damage Assessment – BDA) har 
alltid varit problematiska. En generell 
erfarenhet är att rapportering av motstånda-
rens förluster tenderar att vara överdriven 
eller osäker. Erfarenheterna från Irakkri-
get visar att dessa problem inte är lösta, 
vilket framgår av bl a följande citat från 
Cordesman:

. . the BDA [Battle Damage Assessment] 
process largely collapsed early in the 
war. . . The United States and its allies 
simply do not yet have a fully effective 
and reliable set of sensors, processors, 
and methods to support netcentric warfare 
with reliable battle damage assessment 
or to provide such data quickly enough 
to support near-real-time allocation of 
force assets for either tactical or targeting 
purposes.19

Nedanstående citat om mätning av effek-
terna av informationskampanjer skrevs ca 
3 månader efter krigsslutet.

During the conflict it proved difficult to 
measure the effectiveness of the informa-
tion campaign and even now it is not easy 
to make definite judgements.20

Som nämnts ovan är svårigheter med BDA 
inte någon ny företeelse. Men att proble-
men kvarstår på den nivå som redovisats 
ovan är anmärkningsvärt. Särskilt viktigt 

är detta eftersom verifiering av resultaten 
av egna insatser är en av hörnstenarna 
i effektbaserade operationer (EBO), ett 
koncept som för närvarande är centralt för 
utvecklingen i många västländer.

Problemet blir inte mindre av att de be-
dömningar uttalandena ovan gällde rörde 
konventionella stridskrafter som är relativt 
enkla objekt för dagens sensorer. Andra 
faktorer, som motståndarens tänkesätt, 
motivation och vilja, vilka är centrala i 
EBO, är avsevärt svårare objekt att mäta 
för dagens sensorer. Hur ”BDA” av insat-
ser mot dessa i praktiken skall göras torde 
vara ett minst lika stort problem som den 
BDA som enligt referaten ovan inte lycka-
des under Irakkriget.

Gemensam lägesbild
Det satellitbaserade systemet för uppfölj-
ning av egna styrkors geografiska läge (s k 
Blue Force Tracking) har generellt fått 
högt betyg från såväl amerikanska som 
brittiska förband. Systemet medgav en god 
överblick över egna förband. Problem med 
gemensam lägesbild rörde till stora delar 
motståndarens förband, ett exempel är 
hämtat från 1st Marine Division.

There was a lack of common intelligence 
picture throughout the Div. Points that 
were being picked up as a result of one 
Battalion’s action about the enemy were 
not being passed up the chain for other 
units to take note of. Lack of comms had 
some bearing on this, in addition person-

19  Ibid, s 229.
20  Operations in Iraq, First Reflections, UK Ministry of Defence, July 2003, s 18.
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nel are not trained to take note of what 
will be important both up the chain and 
laterally to neighboring units.21

Exemplet från 1st Marine Division under-
stryker att gemensam lägesbild är långt 
ifrån ett rent tekniskt problem. Vilket 
understryker betydelsen av utbildning som 
bland annat ger förståelse för såväl egen 
roll, som angränsande system i helheten, 
för att kunna nå potentialen med nätverks-
baserade system.

Bandbredd – växande möjligheter och 
behov
Tillgänglig bandbredd har traditionellt 
ansetts vara gränssättande för möjligheten 
att överföra stora mängder data snabbt. 
Argument har framförts att utvecklingen 
av dataöverföringshastighet kommer att 
lösa dessa problem. Trots att alliansens 
styrkor hade tillgång till mycket större da-
taöverföringskapacitet än under Irakkriget 
1991 framfördes ändå behov av ytterligare 
kapacitet. Var problemen egentligen ligger 
har diskuterats:

[Utökad bandbredd] tends to push infor-
mation to virtually all potential users and 
to centralize decisionmaking and review 
in the process. It is far from clear that 
today’s problems are truly bandwidth 
problems as distinguished from a failure 
to create efficient systems that limit the 
need for bandwidth.22

Mot bakgrund av brittiska erfarenheter från 
Irakkriget gör J P Storr iakttagelsen att:

In general it seems that traffic inva-
riably expands to fill the available band-
width.23

Erfarenheterna ovan visar att dataöverfö-
ringsproblemen är långt ifrån lösta. Även 
om det tekniskt kan vara möjligt att öka 
dataöverföringshastigheten återstår flera 
problem. Exempelvis kan ökad dataöver-
föringshastighet bidra till att staber över-
svämmas av information med efterföljande 
svårigheter.

Ledning
Såväl Cordesman som Storr (se referenser) 
pekar, i sina utvärderingar av Irakkriget 
i stort, respektive ledningen av brittiska 
markförband i Irak, på ett antal observa-
tioner rörande ledningsmetoder, staber och 
stabstjänst. I flera fall kan paralleller dras 
till vad som pågår i Sverige. I några fall till 
frågor som diskuterats specifikt i samband 
med utvecklingen av Försvarsmaktens 
framtida ledningssystem. Samtidigt som 
flera problem inom staberna diskuteras 
konstaterar Storr även att de brittiska för-
banden löste sina uppgifter väl.

British Brigades and Battlegroups dis-
played considerable effectiveness during 
the period of warlike operations in Iraq 
2003. . . . However, it indicates that much 
of current HQ processes, and the orders 

21  Op cit. Fotnot 2, s 390.
22  Ibid, s 231.
23  Storr, J P: The command of British land forces in Iraq, March to May 2003.
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thus produced, are nugatory. Subordina-
tes can and did work adequately without 
much of them.24

”Informationsöversvämning”
Efterhand som alltmer information inhäm-
tades och blev tillgänglig översvämmades 
underrättelseenheter på alla nivåer med 
information och data med liten relevans för 
aktuell uppgift eller underrättelsebehov. 
Följden blev att redan hårt belastade mot-
tagare ytterligare belastades av att behöva 
sortera fram relevant information.

Lösningen som förs fram av Cordes-
man är i första hand bättre bearbetning 
och sållning av information på högre 
nivåer eller närmare informationskäl-
lorna. Chefspersoner måste ha förståelse 
för underställdas underrättelsebehov och 
därmed kunna skräddarsy och förmedla 
relevant information.

Detta är snarast ett understrykande av ett 
problem som ofta uppmärksammats. Det 
finns sannolikt ett antal problem innan den 
föreslagna lösningen kan nås.

Underlag kommer från olika källor, 
bland dem flera civila. Har de tillräck-
ligt bra förståelse för olika militära 
enheters behov för att kunna servera 
”rätt” underlag?

Förstår högre staber verkligen be-
hoven bland alla sina underlydande 

•

•

förband och har de dessutom så god 
förståelse för den aktuella situationen 
vid de underställda förbanden att den 
information som för tillfället är vikti-
gast prioriteras.

Sammantaget skulle ovanstående kunna 
kräva att det i den bearbetande organisatio-
nen finns personal avdelad för att ständigt 
stå i kontakt med, följa upp informations-
behov och förmedla information till varje 
underställd. I princip skulle detta kunna ses 
som att de underställda har vardera minst 
en samverkansofficer i den/de ”lägescen-
tral/er” som servar dem med information.

Växande staber bemannade med 
personal med högre grader
Generellt sett har storleken på markförban-
dens staber ökat under de senaste decen-
nierna. Exempelvis hade 7.  pansarbrigaden 
96 stabsofficerare under Irakkriget 2003. 
Under Kuwaitkriget 1991 hade brigaderna 
runt 45 stabsofficerare.25 I jämförelse med 
andra världskriget har stabsstorleken i stort 
sett fyrdubblats.26 J P Storr argumenterar 
för att denna utveckling är olycklig. Trots, 
eller kanske på grund av, de allt större sta-
berna verkar inte resultaten av stabsarbetet 
ha förbättrats.

As staff numbers grow, more work can 
be done in total but the effort required to 
coordinate their activities rapidly exceeds 

24  Ibid, s 20.
25  Ibid, s 7.
26  Ibid, s 17.
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any benefit which increased numbers 
brings.27

Flera skäl kan ses till att stabernas storlek 
ökat. Exempelvis har nya funktioner som 
NBC-skydd, CIMIC och media-operatio-
ner tillförts. Särskilda koordineringsfunk-
tioner för exempelvis informationsopera-
tioner har tillförts. Strävan har även varit 
att öka redundansen så att fler kompletta 
ledningslag kunnat sättas upp. Enskilda 
funktioner i staben har i flera fall utökats 
personellt och specialister tillförts.

Samtidigt som stabernas storlek ökat 
finns en trend att de bemannas av stabsoffi-
cerare med högre grader. Enligt Storr finns 
det flera skäl till denna förändring, bl a har 
förbanden blivit större, de innehåller flera 
olika underställda förband samt kräver 
mer specialisering. Samtidigt finns risk 
för negativa bieffekter när stabsofficerarna 
generellt får högre grad.

The most serious is the tendency to over-
plan, since these higher-ranking staff tend 
to be planners rather than being involved 
in current operations.28

Möjligen kan man tolka denna process som 
att enskilda funktioners och stabsdelars 
strävan efter att utveckla och optimera sin 
egen del av organisationen sammantaget 
lett till att staben som helhet blivit alltför 
tungrodd och resurskrävande och därmed 
suboptimerad.

Ett delvis alternativt sätt att angripa 
problemen med behov av olika typer av 
kompetens inom staberna vore att öka 
stabsofficerarnas förmåga att lösa olika 
arbetsuppgifter. Detta kunde bidra till att 
skapa redundans och minska de interna 
samordningsbehoven. Med hjälp av för-
bättrade möjligheter till kommunikation 
kan utomstående experter på annan geo-
grafisk plats enklare delta i (eller stödja) 
stabens arbete.

Tendensen att bemanna staber med of-
ficerare av högre grad torde även kunna 
märkas i Sverige. I vilken utsträckning 
det är nödvändigt och ändamålsenligt 
med personal ur sådana nivåer är värt att 
fundera över.

Försenad planering och ordergivning
En observation från markförbanden under 
Irakkriget var att planer och order vid ett 
antal tillfällen var försenade. Det hände 
att planer gavs ut först efter det att verk-
samheten var genomförd. Denna typ av 
kritik framfördes inom såväl brittiska som 
amerikanska styrkor.

The planning cycle was way behind the 
execution being conducted by the forward 
commanders. Div HQ was still producing 
lengthy OPLANS and FRAGO:s (Frag-
mentary Order ungefär kompletterande 
order) that were too late for the comman-
ders, as they had already stepped off.29

27  Ibid, s 6.
28  Ibid, s 9.
29  Op cit. Fotnot 2, s 389.
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En utomstående kan få intrycket att pla-
nerings- och genomförande-processerna 
i vissa fall tycktes vara fristående från 
varandra. Planeringen var färdig först efter 
det att verksamhet genomförts och genom-
förandet skedde i flera fall improviserat 
utan att baseras på en genomarbetad plan. 
Samtidigt kan konstateras att verksamhe-
ten trots allt fungerade. Om ovanstående 
är riktigt kan man fundera på planeringens 
roll och betydelse.

Uppgifter för lägre marktaktiska förband
Ett problem som uppmärksammats under 
FM Ledsyst Demo bl a hösten 2004, är 
svårigheter att bryta ner den övergripande 
planen för en fredsfrämjande-samhällsupp-
byggande mission till uppgifter för lägre 
taktiska markförband. Liknande problem 
har observerats bland brittiska markför-
band under Irakkriget30 enligt Storr.

During the 1990s NATO nations de-
veloped methodologies for campaign 
planning. Those methods identify tactical 
actions along defined lines of operations 
which, if successfully completed, would 
lead to the campaign end-state and hence 
the strategic objectives of the campaign. 
However, in retrospect it appears that the 
issue of how to translate the campaign 
plan into orders and missions for land 
forces has not been resolved.

Enligt Storr var order alltför ofta; långa, 
otydliga, och de fokuserade inte på det 
väsentligaste. Som exempel visas hur 3. 

commandobrigadens uppgifter i 1. pan-
sardivisionens grundplan består av fyra 
olika faser med sammanlagt 16 uppgifter. 
Enligt brittisk doktrin skall en order till en 
underlydande inte innehålla mer än en till 
två (undantagsfall tre) uppgifter och ett 
förenande syfte för dessa.

Svårigheten att skriva kortfattade tydliga 
order kan bland annat bero på att:

verksamheten har till stor del annan 
karaktär än traditionell markstrid.
staber på högre nivåer fokuserar på 
vad som skall uppnås med operatio-
nen, dess slutmål (end-state). 
markförband på lägre taktisk nivå 
bör få överskådligare uppgifter som 
avgränsas till avsevärt kortare tids-
period.
order innehåller detaljerade bestäm-
melser för vad som skall uppnås och 
begränsningar av olika slag.

Sammanfattning
En av grunderna för Försvarsmaktens 
utveckling av ledningssystem är ett antal 
antagande som ofta sammanfattas som 
”den förenklade hypoteskedjan”.31 Enkelt 
uttryckt beskriver den förenklade hypotes-
kedjan hur en större mängd information 
kan hanteras med stöd av modern teknik, 
informationen ges därmed bättre kvalitet 
och spridning i organisationen. Detta 
antas ge förutsättningar för att skapa en 

1.

2.

3.

4.

30  Op cit. Fotnot 23, s 3.
31  FM Ledsyst mål och riktlinjer, bil 1 del 2 s 3-5.
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delad situationsmedvetenhet, vilket i sin 
tur kan ge möjligheter till nya former av 
samordning. I slutändan förväntas detta 
öka effektiviteten i insatser.

Mot bakgrund av de exempel som redo-
visas tidigare i texten kan konstateras att 
utvecklingen nått olika långt inom olika 
områden. Redovisade exempel från lägre 
markstridsförband som pekar på stora bris-
ter i informationen om motståndaren, visar 
på att inte ens steget Gemensam lägesinfor-
mation nåtts. Samtidigt kan det redovisade 
exemplet från specialförband i Afghanistan 
ses som ett exempel på hur nya möjligheter 
till samordning utnyttjats, vilket lett till rätt 
anpassad förmåga i insatser.

Att utvecklingen kommit olika långt i 
olika delar av systemen är knappast för-
vånande med tanke på att utvecklingen 
(transformeringen) mot nätverkscentrerad 
krigföring är en pågående process som 
långt ifrån är slutförd. Bland kvarstående 
problem och svårigheter kan exempelvis 
nämnas: svårigheter vid lägre markstrids-
förband, svårigheter att hantera okonven-
tionella motståndare och svårigheter att 
mäta, värdera och påverka mjukare värde 
som motståndares tänkesätt, motiv och 
vilja. Det senare inte minst viktigt för den 
västerländska utvecklingen av konceptet 
”Effects Based Operations”, där bl a Sve-
rige deltar.

En enkel tolkning av läget beträffande 
nätverkscentrerad krigföring är att Irak-

kriget varken bekräftar de största kritiker-
nas eller de största förespråkarnas teser; 
snarare är bilden splittrad, där det finns 
exempel som kan såväl stödja de förras 
som de senares teser. I många avseenden är 
det fortfarande för tidigt att dra slutgiltiga 
slutsatser och det kvarstår ett antal viktiga 
oklarheter, samtidigt som tydliga exempel 
visat på potentialen i nätverkscentrerad 
krigföring.
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Summary         
Network-Centric Warfare Command and Control Systems 
in the Iraq War

by Operations Analyst Jan Henningsson

The Swedish Armed Forces are currently 
developing visions and concepts for a net-
work-based defence (NBD). This vision is 
in many aspects similar to visions based on 
network-centric warfare or network-ena-
bled capabilities. The NBD development 
has primarily focused on themes such as 
Command and Control, sensors, and a- 
chieving situational awareness.

The purpose of this article is to make 
a contribution to the ongoing discussion 
about the development of future warfare 
concepts in Sweden. Lessons learned from 
the Iraq War in 2003 are used to highlight 
opportunities, limitations and unsolved 
problems in network-centric operations. 
Case studies from the Iraq War are used as 
contemporary examples of large-scale, high-
intensive warfare as practised by modern 
Western forces. During the campaign seve-
ral strengths and weaknesses of network-
centric concepts were highlighted.

   One of the bases for a Swedish devel-

opment of future Command and Control 
systems is the “basic chain of hypotheses”. 
It illustrates theoretically how a large 
amount of information can be processed 
and managed using modern technology. 
According to these hypotheses informa-
tion management facilitates a common 
operational picture which in turn will lead 
to situational awareness. Further, this may 
lead to new and more efficient ways to use 
available resources in the organisation.  

During the Iraq War there were seve-
ral problems concerning intelligence, 
information management, battle damage 
assessment and human intelligence, e.g. 
tactical units on the ground meeting serious 
problems when seeking accurate informa-
tion about the enemy in real   time. Since 
these are key components in Effects-Based 
Operations it might be wise to adopt a 
cautious attitude when introducing further 
developments. 


