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Examensarbetet är utfört på uppdrag av Generic Systems i syfte att bl.a. utreda begreppet Information
Assurance (IA) utifrån given definition (IA is the process of establishing trust for the information we use
in our business). Fokus kom att hamna på taktiska militära ledningssystem inklusive ingående individer.

Det finns ett stort behov av ett sådan här studie av flera anledningar, bl.a. eftersom det just nu pågår ett
paradigmskifte; från förvaltar- till förbrukarattityd och från �need to know� till �need to share�. Det
innebär alltså att ett helt nytt synsätt på information håller på att växa fram. 

Första slutsatsen som drogs var att IA är ett verkligt multidisciplinärt ämne som kräver djupa kunskaper
inom många och vitt skilda områden, t.ex. systemvetenskap, datasäkerhet och organisationsteori. En
annan slutsats som drog var att för att en användare ska känna tilltro till information måste tre grundkrav
vara uppfyllda: användaren måste ha förtroende för systemet som förmedlar informationen,
informationen i sig måste uppvisa vissa kvaliteter och slutligen påverkar egenskaper hos användaren den
upplevda tilltron.

Med utgångspunkt i Försvarsmaktens behov så visade det sig att de centrala förändringarna som krävs
för att uppnå effekten IA bland annat är ökat fokus på användbarhet i systemutvecklingen och flexiblare
individanpassad utbildning. Utbildningen måste tillse såväl tillräcklig teknisk kompetens som
säkerhetsmedvetande hos personalen. Andra delar som bör förändras är informationsarkitekturen; ökad
separation mellan datamodell och informationsmodell är önskvärd. 

IA, Information Assurance, informationssäkerhet, it-säkerhet, tilltro
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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört på uppdrag av Generic Systems Sweden AB i syfte att utreda begreppet 
Information Assurance (IA) utifrån given definition (IA is the process of establishing trust for the 
information we use in our business) och hur det kan appliceras på Försvarsmakten samt föreslå en 
metod för hur man uppnår effekten IA. Dessutom ska författaren utreda om SMKT1-perspektivet är 
lämpligt att använda i sammanhanget. Fokus kom att hamna på taktiska militära ledningssystem 
inklusive ingående individer.  

Det finns ett stort behov av ett sådan här studie, särskilt utifrån Försvarsmaktens perspektiv. Deras 
verksamhet består idag och med största sannolikhet även i framtiden av internationella insatser vilket 
ställer helt nya krav på tillgången information. Dels är behovet mycket större och särskilt har 
tidsaspekten fått en mycket mer central del vad gäller informationens relevans. Samtidigt pågår nu 
inom Försvarsmakten, och även andra verksamheter, ett paradigmskifte; från förvaltar- till 
förbrukarattityd och från ”need to know” till ”need to share”. Det innebär alltså att ett helt nytt synsätt 
på information håller på att växa fram. Dessutom finns det väldigt få studier av det här slaget varför 
det är mycket oklart vad IA egentligen handlar om. 

Den metod som används utgår ifrån ett av författaren formulerat scenario där Nordic Battlegroup 
stöder KFOR i en fredsframtvingande insats i Kosovo. Med hjälp av scenariot identifierades 
kärnverksamheten och särskilt vilka krav den ställer på informationen. Därefter identifierades vilka 
risker, särskilt sådana associerade till människorna i systemet, som kunde äventyra dessa krav och 
förslag gavs på åtgärder för respektive risk. Dessa kategoriserades sedan beroende på åtgärdens art 
(SMKT-perspektivet). Sista steget blev att utreda vilka nya krav som kommer med begreppet IA i 
förhållande till traditionell informationssäkerhet, det vill säga hur man skapar tilltro till information. 
Till dessa nya krav föreslogs möjliggörare, återigen ur SMKT-perspektivet. 

Första slutsatsen som drogs var att IA är ett verkligt multidisciplinärt ämne som kräver djupa 
kunskaper inom många och vitt skilda områden, t.ex. systemvetenskap, datasäkerhet och 
organisationsteori.  

Svaret på frågan hur man skapar tilltro till informations är att tre grundkrav måste vara uppfyllda. 
Först och främst måste användaren ha förtroende för systemet som förmedlar informationen, 
informationen i sig måste uppvisa vissa kvaliteter och slutligen påverkar egenskaper hos användaren 
den upplevda tilltron, d.v.s. i vilken mån användaren litar på den aktuella informationen.  

Med utgångspunkt i Försvarsmaktens behov så visade det sig att de centrala förändringarna som krävs 
för att uppnå effekten IA bland annat är ökat fokus på användbarhet i systemutvecklingen och 
flexiblare individanpassad utbildning. Utbildningen måste tillse såväl tillräcklig  teknisk kompetens 
som säkerhetsmedvetande hos personalen. Andra delar som bör förändras är informationsarkitekturen; 
ökad separation mellan datamodell och informationsmodell är önskvärd. Ett förslag på hur man kan 
lösa detta är att använda en kontextuell sökfunktion som är oberoende av bakomliggande datamodell.  

I syftet ingick även att ge förslag på en metod för hur man uppnår effekten IA vilket också har gjorts, 
men bedöms för utrymmeskrävande för att presentera här varför läsaren hänvisas till slutsatsen i 
rapporten. Slutligen bekräftades att SMKT-perspektivet lämpar sig för arbete med IA. 

                                                      
1 Ett vanligt sätt att se på en organisation är att dela in den i delarna Strukturer, Metoder, Kulturer och Teknik 
(SMKT) (jämför organisation, metoder, personal och teknik). Detta synsätt används t.ex. av Stewart Kowalski i 
hans avhandling inom informationssäkerhet [30]. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Behovet 
Under de senaste åren har ett behov för den här typen av studier växt fram på grund av flera 
anledningar. I grund och botten finns ett ändrat världsläge som innebär ändrade förutsättningar för 
Försvarsmakten (FM) vilken nu genomgår en transformation från förrådsställt invasionsförsvar till att 
vara ett ständigt insatt insatsförsvar vilket skall kunna verka globalt.  

Parallellt med denna transformation sker ett paradigmskifte för hur man betraktar information. 
Tidigare har man haft en ”förvaltarattityd” som i princip innebär att man samlar på sig så mycket 
information man kan och ser sen till att ingen förutom de allra nödvändigaste känner till den. Det nya 
sättet är att se på information som en förbrukningsvara; informationen uppkommer, används och är 
sedan ”förbrukad”. I stort sett handlar det alltså om att tiden har nu en mycket större betydelse för 
informationens relevans. I sammanhanget brukar man även prata om ett attitydskifte från ”need to 
know” till ”need to share”. Detta blir särskilt relevant eftersom FM:s verksamhet i allt större 
utsträckning utgörs av internationella insatser där det blir centralt för effektiviteten att information 
enkelt kan utbytas mellan de i insatsen ingående länderna.  

Framtidens insatser kommer med största sannolikhet att genomföras i samarbete med andra länder, där 
soldaterna i en och samma insats kan krävas utföra allt från fullskalig väpnad strid till fredsbevarande 
stöd och/eller humanitär hjälp, så kallat Three block war. 

FM har alltid haft en tydlig hierarki. Den enskilde soldaten lyder order och har relativt lite ansvar 
(även om den svenske soldaten generellt sett har ett större ansvar än merparten av sina kollegor i andra 
nationer). Men den tekniska utvecklingen och den alltmer omfattande verksamheten utomlands 
innebär att beslut måste tas mycket snabbare, i stor utsträckning av ”fotsoldater” och resultatet av 
deras val hamnar oftast snabbare i medias vetskap än hos högsta chefen. Man talar om ”den 
strategiska korpralen” eftersom den vanliga soldatens beslut i princip kan påverka insatsens 
strategiska inriktning.  

De internationella insatser som Sverige är engagerade i (Balkan, Afrika etc.) och kommer vara 
inblandade i genom bl.a. EU stridsgrupp (EU BG – EU Battle group) uppvisar en ny typ av konflikter. 
De är i regel inomstatliga och aktörerna utgörs av individer och kollektiv med vitt skilda perspektiv, 
motiv och möjligheter. Kännetecknande för dessa är att de inte följer en formaliserad doktrin, strategi 
eller taktik. Dessa måste förstås utifrån sin kontext t.ex. kultur, religion och historia.  

Centralt är alltså att man kan förutse hur dessa kommer att agera för att tidigt kunna sätta in lämpliga 
åtgärder vilket kräver snabba och passande beslut som i sin tur ställer stora krav på att underlaget till 
besluten är relevant och framförallt pålitligt. 

 

Detta kan sammanfattas med att verksamhetskritiska1 beslut behövs fattas på betydligt kortare tid än 
tidigare samtidigt som man många gånger har mindre tid för att inhämta och sammanställa information 
till underlag. Däremot har tillgången på information ökat som en följd av den intensiva 
teknikutvecklingen. Detta illustreras i Figur 1. 

Mer konkret innebär detta att komplexiteten i informationsförsörjningen av FM verksamhet blir mer 
komplicerad, vilket även avspeglas i valet och utformningen av lednings- och informationssystem. 
Sammantaget blir det svårare att ha kontroll över vilka tekniska tjänster och system som är, och ska 
vara, aktiva under en specifik insats vid varje tillfälle.  
                                                      
1 Med verksamhetskritiska beslut menas beslut som beroende på utfall får betydande inverkan på verksamhetens 
fortsatta inriktning. Denna definition är gällande i hela rapporten. 

Förtroendet till den information som vi grundar inriktningen av vår verksamhet på blir allt mer 
kritiskt. 
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Figur 1. Samband mellan tid, information och beslut 
 
Behovet kan även motiveras utifrån dessa citat: 

Strävan skall vara att ta initiativet genom övertag avseende ledningsförmåga – 
ledningsöverläge – det vill säga ett läge där vi sammantaget bättre än motståndaren 
upptäcker, bedömer, fattar beslut och agerar. Tillgång på korrekt och användbar 
information utgör en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå ledningsöverläge. 
[1] 

Information Warfare ability will replace nuclear weapons at the top of Beijing's military 
development agenda for the next century. (Kommentar från Lin Chong, vice ordförande 
Mainland Affairs Council, Kina [2])  

I de nya riktlinjerna för försvaret läggs stor vikt vid att snabbt och effektivt kunna 
inhämta, bearbeta och delge information. [3] 

I en nära framtid har soldatens eldhandvapen en egen IP-adress och en länk till närmaste 
realtids-logistiksystem genom ett trådlöst ad-hoc-nätvkerk där varje nod reläar vidare 
information till mottagaren. [4] 

1.1.2 Information Assurance (IA) 
IA är ett relativt nytt begrepp och har växt fram som en följd av att information blir en allt viktigare 
faktor i alla former av verksamheter; rätt information vid rätt plats och tid är kritiskt för alla beslut, 
stora som små. Förutom att beslutsfattaren måste ha tillgång till rätt information vid rätt tillfälle krävs 
även att han/hon kan lita på informationen, d.v.s. han/hon måste känna tilltro  till densamma..  

Viktigt att poängtera är att IA har ett stort antal olika definitioner. I dagsläget har i princip varje 
myndighet/företag en egen definition och faktum är att skillnaderna ibland är fundamentala. I 
huvudsak finns två dominerande definitioner: 

Verkställning av de operationer som skyddar information och informationssystem genom 
att säkra tillgänglighet, riktighet, behörighetskontroll, konfidentialitet, och oavvislighet. 
Detta inkluderar möjliggörande av återställande av informationssysten genom att 
införliva förmågor för skydd, detektering och reaktion. 

Den används av bland annat Industry Advisory Council [5], Department of Defense [6] och NSA [7] 
(översatt från engelska). 

Information Assurance är förtroendet att informationsresurser skyddar informationen de 
hanterar och kommer att fungera som de måste, när de måste, under kontroll av behöriga 
användare. 

Används bland annat av CPNI (del av Storbritanniens säkerhetstjänst) [8] (översatt från engelska). 

Information Assurance is the process of establishing trust for the information we use in 
our business 

Den sista är Generic Systems egna.  

Den första definitionen kan i det närmaste ses som den process som krävs för att nå vad som vanligtvis 
brukar kallas för informationssäkerhet och den andra beskriver i princip förtroendet för systemet som 
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förmedlar informationen. Här ser vi återigen det tidigare nämnda paradigmskiftet, den första 
definitionen beskriver en förvaltarattityd och den senare beskriver att informationen och systemen 
”lever”, d.v.s. en förbrukarattityd.   

Generic Systems definition är den som kommer att ligga till grund för arbetet med denna rapport. 

Liksom det finns många definitioner finns det självklart många synsätt på hur IA relaterar till andra 
delar och begrepp. Några presenteras i Figur 2, Figur 3 och Figur 4. 

 
Figur 2 En av UK MoD bilder på IA 
Källa: [9] 

 
Figur 3. FM:s syn på IA från FM Grundsyn Informatio nsoperationer [10]. 
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Figur 4. En av Generic Systems Sweden AB (IT IS on Track™) övergripande illustrationer på byggstenar 
för IA och skyddskategorier inom ramen för informationssäkerhet.  
Källa: Magnus Andersson, Affärsutvecklare IA vid Generic Systems 

1.2 Problemformulering 

1.2.1 Uppgift/syfte 
Uppgiften från Generic Systems (GS) består i att utreda begreppet IA utifrån given definition 
(Information Assurance is the process of establishing trust for the information we use in our business) 
och hur det kan appliceras på Försvarsmakten samt föreslå en metod för hur man uppnår effekten IA. 
Dessutom ska författaren utreda om SMKT1-perspektivet är lämpligt att använda i sammanhanget. 

1.2.2 Grundförutsättningar 
Författaren har tillsammans med Magnus Andersson, handledare vid GS, gjort antagandet att IA 
effektivt kan behandlas utifrån ett SMKT-perspektiv; genom att målsätta/kravställa dessa respektive 
delar kan man uppnå effekten IA. Dessutom slogs det fast att arbetet ska vara scenariodrivet, d.v.s. ett 
militärt scenario formuleras för att effektivt fånga Försvarsmaktens särskilda krav som följer med 
deras verksamhet, utan att behöva studera verksamheten i verkligheten. 

1.2.3 Frågeställningar 
Utifrån uppgiften och grundförutsättningarna har författaren kommit fram till rapporten mer specifikt 
ska svara på följande frågor: 

• Vad gömmer sig bakom begreppet IA? 

• Är SMKT-perspektivet lämpligt att använda om syftet är att uppnå ett effektivt arbete med 
IA? 

• Hur kan en metod för arbete med IA se ut? 

                                                      
1 Ett vanligt sätt att se på en organisation är att dela in den i delarna Strukturer, Metoder, Kulturer och Teknik 
(SMKT) (jämför organisation, metoder, personal och teknik). Detta synsätt används t.ex. av Stewart Kowalski i 
hans avhandling inom informationssäkerhet [30]. 
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• Hur kan FM och FMV utforma (alternativt målsätta/kravställa) SMKT för att uppnå effekten 
IA?  

1.2.4 Fokus och avgränsningar 
Fokus kommer att ligga på informationshanteringen på taktisk nivå med anledning av att behovet av 
tilltro till information då är som störst. Med precist blir alltså fokus taktiska militära ledningssystem 
inklusive ingående individer.  

Vidare kommer faktorer som normalt behandlas vid klassiska informationssäkerhetsanalyser ägnas 
förhållandevis lite utrymme eftersom sådana faktorer redan i stor utsträckning har bearbetats i andra 
arbeten. Fokus kommer istället att ligga på risker och faktorer associerade med individerna i systemen. 
Avsikten är att se vilka nya krav och mål som följer med begreppet IA gentemot klassisk 
informationssäkerhet. 

Rent mänskliga egenskapers (personlighet) inflytande på upplevd tilltro bedöms för omfattande för att 
hanteras inom ramen för denna rapport. Vidare, när det gäller FM:s verksamhet (i synnerhet i 
multinationella insatser), så är flera olika regelverk (svensk lagstiftning, ROE1, ev. bilaterala avtal, 
utlandssekretess, missionssekretess etc.) gällande mer eller mindre samtidigt. Detta gör att det krävs 
omfattande bakgrundskunskap för att få klarhet i hur dessa hänger ihop och påverkar verksamheten i 
varje enskilt fall. Samtidigt bedöms inte dessa ha något direkt inflytande på analysen i denna rapport 
varför dessa inte behandlas. 

1.2.5 Metod 
Eftersom det inte finns något vedertaget synsätt på IA tog författaren tillsammans med handledaren 
utifrån definitionen i avsnitt 1.2.1 fram ett förslag till metod för rapporten. Denna har dock modifierats 
kontinuerligt under arbetets gång varefter nya insikter har kommit författaren till del.  

Den slutliga metoden kommer dessutom att utgöra underlag till den metod som ska föreslås som 
resultat av arbetet (se frågställningen). I och med detta och att arbetet är scenariodrivet kan man se 
rapporten i sig som ett exempel på hur den slutliga metoden kan tillämpas i ett 
försvarsmaktsperspektiv. 

För att läsaren ska ha kunna tillgodogöra sig scenariot inleds rapporten med avsnittet ”Introduktion till 
ämnesområdet”. Därefter presenteras ett av författaren konstruerat scenario som är framtaget med stöd 
av relevanta individer med djup kunskap inom området.  

Det diskuterades att scenariot skulle följas upp med kompletterande persona2 för att ytterligare belysa 
risker relaterade till individerna i systemet, men efter djupare inläsning av metoden bedömdes detta 
kräva för omfattande arbete i förhållande till det eventuella mervärdet för rapporten. 

Istället blev nästa steg riskhantering som en följd av antagandet att för att kunna skapa tilltro till 
information krävs att risker relaterade till densamma är hanterade. I definitionerna och illustrationerna 
framgick dessutom att IT-/informationssäkerhet är en stor del av begreppet IA. Detta är i regel den 
mest centrala, om än många gånger underprioriterade, delen i allt informationssäkerhetsarbete, varför 
den ges relativt stort utrymme i denna rapport.  

Ett naturligt sista steg blir att titta närmare på vilka eventuella andra faktorer man måste titta närmare 
på för att kunna uppnå tilltro till informationen. Denna del blir således tyngdpunkten i analysen. 

Följaktligen är analysen att betrakta som kvalitativ och utredande. 

                                                      
1 Rules Of Engagement, beskriver när, var och hur militär kraft får utövas. 
2 En persona är en fiktiv beskrivning av en användare som fångar beteendemönster, mål och behov som är 
gemensamma för en del av den totala användargruppen för ett visst system. Detta är en vanlig metod vid 
användarcentrerad systemutveckling.  
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1.3 Källor 
En stor del av underlaget till denna rapport utgörs av empiri från individer som har stor kunskap och 
erfarenhet från respektive område. Delar som är av särskild betydelse för rapporten kommer verifieras 
genom att samma frågor ställs till olika individer med olika bakgrund. De tryckta källorna kommer 
uteslutande från fastställda dokument från myndigheter och forskningsinstitutioner.  

1.4 Typografiska konventioner 
Om källa saknas vid figur innebär det att figuren är konstruerad av författaren.  

Är texten kursiv och indragen är det ett citat, är texten indragen och teckensnittet minskat men inte 
kursivt beskrivs ett exempel från verkligheten. Är allt uppfyllt, d.v.s. texten indragen, mindre och 
kursiv är det ett citat från en källa rörande ett exempel från verkligheten. Exempel: 

Detta är ett citat (storlek 11). 

Detta är ett exempel från verkligheten (storlek 10). 

Detta är ett exempel från verkligheten citerat från en extern källa (storlek 10). 

Är det ett kortare citat som används i löpande text markeras detta med citattecken och kursiv stil. Är 
enstaka ord eller hel mening kursiv är detta i syfte att markera särskild betydelse. 
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2 Introduktion till ämnesområdet 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren nödvändig kunskap för att kunna tillgodogöra sig scenariot som 
presenteras i följande kapitel. Informationen är uteslutande hämtad från olika myndigheter och företag.  

2.1 Nytt världsläge 
Sveriges säkerhetspolitiska läge har sedan kalla kriget radikalt förändrats. Då fanns en tydlig fiende 
med fasta etiska ramverk och kända beteendemönster, vilket gjorde att man relativt lätt kunde förutse 
utvecklingen och agera därefter. [4] 

Idag präglas istället världsläget av ömsesidigt beroende, och i händelse av konflikt kan mycket få 
länder försvara sig på egen hand. Många länder har hamnat i onda cirklar av konflikter, bristande 
säkerhet och fattigdom [12]. Samtidigt är den globala militära upprustningen mer omfattande än vad 
den någonsin var under kalla kriget. Detta sammantaget med att antalet människor på jorden ökar 
exponentiellt medan tillgängliga råvarutillgångar minskar torde bidra till att öka friktionerna mellan 
nationer och sociala grupper [27].  

Genom en EU-gemensam strategi för hur man ska bemöta kommande säkerhetspolitiska hot kan EU:s 
och ingående nationers framtida trygghet säkras. Hot mot EU bedöms i huvudsak utgöras av [12]: 

• storskalig terrorism, 

• spridning av massförstörelsevapen, 

• regionala konflikter, 

• stater i upplösning och 

• organiserad brottlighet. 

Observera att en storskalig aggression mot något av EU-länderna inte är trolig [12]. 

 

Kännetecknande för dessa är att de inte följer någon formaliserad doktrin, strategi eller taktik, men det 
finns en logik bakom – det gäller bara att förstå den. Detta innebär att man måste få kännedom om 
deras kultur, religion, historia, tradition etc. Även de egna enheterna måste ses som aktörer eftersom 
de genom sitt agerande påverkar händelseutvecklingen [13]. 

2.2 EU och Nordic Battlegroup 

2.2.1 Bakgrund 
Nordic Battlegroup (NBG) är ett av de förbanden som ingår i konceptet EU Battlegroups, skapat av 
Military Capabilities Commitment Conference i syfte att bistå EU:s militära ambition att snabbt och 
kraftfullt kunna reagera i problemområden utanför EU:s territorium [14].  

NBG är tänkt att vara ett modulärt uppbyggt förband som tillförs resurser beroende på uppdragets art. 
Förbandet ska bestå av 1 500 soldater, men kan kompletteras upp till totalt 2 400 soldater. Sverige 
bidrar med c:a 2 000, Norge 150, Finland 200 och Estland 50 [15]. 

De aktörer som Sverige kommer att möta under multinationella insatser utgörs av individer och 
kollektiv med vitt skilda perspektiv, motiv och resurser. Som exempel kan nämnas krigsherrar, 
klaner, pöbel, paramilitära grupper, byråd etc. [13]. 
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2.2.2 Struktur 

 
Figur 5. Struktur för NBG och EU:s militära instanser. Denna bild, från operativ nivå och uppåt, är 
framtagen i samråd mellan författaren och Bengt Ackzell och verifierad av Per-Olov Barkås (ansvarar 
bl.a. för CIS1 för EU BG). Delarna på den taktiska nivån är hämtade från FM:s hemsida [15]. 
 
För förklaring av förkortningar/begrepp, se Tabell 1. 

 

                                                      
1 Kommunikations- och informationssystem. 
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Tabell 1. Förkaringar till begrepp/förklaringar som  förekommer i Figur 5 

Förkortning Benämning Beskrivning 

FÖ Försvarsdepartementet - 

UD Utrikesdepartementet - 

EUMC European Military 
Commitee 

EU högsta militära instans, sammansatt av ingående 
länders försvarsministrar 

EUMS European Military Staff Rådgivning och strategisk planering, bistår EUMC 

FM Försvarsmakten - 

INS S InsatsStaben Insatsstaben utövar insatsledning på militärstrategisk nivå 
inom Insatsledningen vilket omfattar utarbetande av 
planer för insatser, ledning och uppföljning av pågående 
insatser samt analys av genomförda insatser. 

MUST Militära Underrättelse- och 
Säkerhetstjänsten 

- 

OPS Operativa Staben Sektion för bl.a. samordning, planering och redovisning 
av verksamhet vid den operativa avdelningen. Bistår med 
NBG med t.ex. logistiktjänster. 

OHQ Operations Headquarter Se nedan 

FHQ Force Headquarter Se nedan 

RRB Rapid Reaction Battalion NBG:s kärna, består bland annat av två lätt mekaniserade 
skyttekompanier 

ISTAR Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition and 
Reconnaissance 

Se nedan 

PSYOPS 
tropp 

Psykologiska Operationer 
tropp 

Stödjer NBG med psykologiska operationer 

FHT Field Humint Team Personlig inhämtning, främst genom samtal 

Undplut Underrättelseplutonen Informationsinhämtning via fast och rörlig 
spaning/övervakning, mycket kvalificerade tekniska 
system. 

Jplut Jägarplutonen Som FHT, men med förmåga att kunna agera på långt 
avstånd från egna förband 

 
Sverige är utsett att leda förbandet och har dessutom ansvaret för förbandets kärna, en lätt mekaniserad 
skyttebataljon. Övriga länder bidrar främst med understöds- och logistikfunktioner. [15] 

Operations headquarters (OHQ) d.v.s. den multinationella militärstrategiska stab som skall leda FHQ 
kommer att vara placerad i Northwood, Storbritannien och kommer ledas av en svensk generalmajor. 

”Force Headquarters (FHQ) är den multinationella stab som skall leda NBG vid insats. (FHQ) leds 
av en svensk brigadgeneral och kommer att bestå av cirka 90 stabsofficerare/specialister”. [15] 

Utmärkande för NBG och övriga EU Battlegroups är att de ska kunna påbörja insatsen senast tio dagar 
efter beslut, och därefter ha uthållighet att arbeta med insatsen i 30 dagar (kan förlängas till 120). 
Beredskapsperioden är första halvåret 2008 [15]. 
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Det finns en strävan såväl inom FM som EU att anpassa sig efter NATO standard så därför är såväl 
övergripande som mer detaljerade strukturer i NBG i stor utsträckning baserade på NATO-standard 
och i synnerhet NATO Response Force (NRF).  

2.2.3 ISTAR 
ISTAR har som huvuduppgift att förse chefen NBG och chefen för RRB med underrättelser som stöd 
för deras planering och insatser. Underrättelserna samlas in från olika sensorenheter och även genom 
personbaserad1 inhämtning. De har en gemensam ledning som ansvarar för samordningen av enheterna 
och sammanställandet/bearbetandet av den information som samlas in [15]. 

2.3 Informationsoperationer (IO) 
”Informationsoperationer är samordnad verksamhet som genomförs i syfte att påverka motståndarens 
eller andra aktörers beslut. Detta uppnås genom att påverka beslutsfattare, information och 
informationsbaserade processer och system. Samtidigt skall man skydda egna beslutsfattare, 
information och informationsbaserade processer och system. Informationsoperationer stödjer aktivt 
egna defensiva eller offensiva syften.” [10] 

I Figur 6 nedan illustreras informationens roll i förhållande till beslutsfattare och den fysiska världen. 
Notera speciellt skillnaden i storlek mellan pilarna, idag baseras den största delen av hur militära 
beslutsfattare uppfattar och interpreterar en situation på den information som tillhandahålls av 
lednings- och informationssystemen [10]. 

 
Figur 6 Förhållandet mellan informationen, fysisk värld och mänsklig kognition från FM Grundsyn IO 
UTKAST [10]. 
 
Inom ramen för IO ryms flera olika förmågor vars samband illustreras i Figur 7. Dock ligger delar av 
”relaterade förmågor” samt ”grundläggande förmågor” utanför ramen för IO [10]. 

                                                      
1 Inhämtning av underrättelser som sker med människor som sensor. 
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Figur 7. Struktur för de ingående förmågorna i IO 

2.3.1 Information Assurance (IA) 
”Information Assurance är informationsoperationer med syfte att försvara/skydda information samt 
informationssystem genom att säkerställa tillgänglighet, riktighet, sekretess, autenticitet, oavvislighet 
och spårbarhet. Information Assurance innefattar åtgärder för att återställa systemen/informationen 
genom förmåga att skydda systemen samt att detektera och agera på intrång eller annan skadande 
verksamhet” [10]. Notera att detta är FM:s definition och inte den som används i övrigt i rapporten. 

2.3.2 Underrättelser 
För att kunna göra hot- och riskbedömningar, utvärdera insatser samt planera informationsoperationer 
krävs ett gott underlag. Detta begrepp delas in två delar, dels tekniska underrättelser (fiendens IO-
resurser, ledningssystem och andra tekniska system) och dels analys av mer mänskliga faktorer som 
kulturer, ledarskap, organisation o.s.v. [10]. 

2.3.3 Operationssekretess (OPSEC) 
Disciplin för att systematiskt undanhålla känslig information för motståndaren [10]. 

2.3.4 Elektronisk krigföring (EW) 
Inbegriper ”Bekämpning, förvanskning eller exploatering av motparters inhämtning, bearbetning eller 
delgivning av information.”, samt åtgärder som förhindrar motståndarens möjlighet att göra samma 
sak. Elektronisk krigföring kan delas in i följande delar [10]: 

• Telekrig Utnyttjande av elektromagnetiska signaler i syfte att åstadkomma ovanstående. 

• Dator- och nätverksoperationer (CNO) Samma som ovan men genom att utnyttja dator- eller 
nätverkstjänster. 

• Övrig signalkrigföring Övrig verksamhet som till sin natur kan anses ingå i elektronisk 
krigföring.  

2.3.5 Fysisk bekämpning 
”Planering och samordnad användning av militära medel i den fysiska världen … i syfte att nå mål 
inom ramen för IO”. [10] 
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2.3.6 Psykologiska operationer (PSYOPS) 
Åtgärder som genom att ”förmedla utvalda budskap och signaler till utvalda målgrupper” kan”… 
inplantera eller förstärka de attityder och beteenden hos målgrupperna som är gynnsamma för 
avsändaren.” [10]. 

PSYOPS kan delas in enande och splittrande. Enande används t.ex. vid strategisk alliansbyggande och 
splittrande används för att försämra motparts förmåga till motstånd genom splittring [10]. 

2.3.7 CIMIC 
”Omfattar kontakter och samverkan med de civila aktörer som krävs till stöd för planering och 
genomförande av den militära operationen”. Kan inom ramen för IO användas för t.ex. inhämtning av 
underrättelser, förmedla riktade budskap samt ”Utvärdera IO genom att följa upp om budskap nått 
avsedda målgrupper och observera reaktioner hos dessa.” [10]. 

2.3.8 Informationstjänst 
Informationstjänst innebär att främst via massmedia ”påverka såväl lokalbefolkning som 
internationella och nationella opinioner” i syfte att influera beslutsfattare [10]. 

2.4 Försvarsmaktens vision 
Vi har ständigt välutbildade förband, rustade för strid och redo att snabbt sättas in i olika 
konfliktområden och krissituationer såväl nationellt som internationellt. 

Vi är uppskattade för vår förmåga till fredsskapande insatser. 

Vi respekterar individen och tillvaratar människors kompetens. Våra olikheter är en 
styrka som bidrar till vår effektivitet. 

Vi är internationellt efterfrågade eftersom vi bidrar med effektiva och yrkesskickliga 
förband med hög interoperabilitet. [16] 
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3 Scenario  
I föregående kapitel presenterades grundläggande information nödvändig för att kunna tillgodogöra 
sig scenariot som beskrivs i detta kapitel.  

I scenariot beskrivs en insats av NBG under deras första beredskapsperiod (första halvåret 2008) där 
de agerar stöd till ett kraftigt bantat KFOR i ett spänt Kosovo. Dessutom har ett exempel getts på hur 
en enskild operation kan se ut, och även vilka aktörer/motparter som finns har beskrivits. Detta fastslår 
alltså inför den fortsatta analysen vilka förutsättningar som är gällande i form av verksamhetskrav, 
-miljö och -behov samt karakteristik för operationen. Dessa kommer att ägnas mer tid i form av en 
verksamhetsanalys i följande kapitel. 

All fakta (med ett markerat undantag) som presenteras i detta scenario är fiktiva varför källor saknas. 

3.1 Metod 
Första steget är att välja ett scenario som på ett bra sätt belyser arbetets frågeställning och i valet har 
författaren fått hjälp av Magnus Lavman (ML), vilken har deltagit vid utveckling av NATO NRF 
(NATO Response Force) vid NATO SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) som är 
förebilden vid utformning av EU BG [27]. Nästa steg består av att göra en konfliktanalys där underlag 
hämtas från Lennart Engvall (LE) och Håkan Henning (HH) (säkerhetsrådgivare vid Generic Systems, 
se förord) samt diverse andra källor. Om valet av scenario under denna analys av någon anledning 
skulle visa sig vara olämpligt för den fortsatta rapporten väljs annat scenario.  

Efter konfliktanalys identifieras och beskrivs i konflikten förväntade aktörer, även detta med stöd från 
LE [17] och HH [19] som sedan mynnar ut i en enskild operation där behov relaterade till information 
analyseras.  

Metoden illustreras i sin helhet i Figur 8. 

 
Figur 8. Metod för framtagning av scenario 

3.2 Val av scenario 
På rekommendation från ML valdes ett Kosovoscenario där NBG får till uppgift att stödja KFOR1 i en 
fredsframtvingande insats. Motivet är att det är en trovärdig insats för NBG med aktörer som stämmer 
bra in på den beskrivning som återfinns i avsnitt 2.1. Dessutom var Kosovo platsen där 
Marskravallerna utspelades (se avsnitt 3.5) och under dessa inträffade flera exempel som på ett tydligt 
sätt påvisade tilltroproblematik när det gäller verksamhetskritisk information. Dessa exempel kommer 
att dyka upp på flera ställen i rapporten.  

                                                      
1 NATO-ledd internationell fredsstyrka utplacerad i Kosovo. 
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3.3 Konfliktanalys 

3.3.1 Bakgrund 
Kosovo har under hela 1900-talet och framåt varit utsatt för konflikter, till stor del rörande landets 
självständighet. Kosovo har historiskt setts som en provins i Serbien med befolkning bestående av 
etniska albaner och serber.  Både etniska albaner och serber har kulturella och religiösa anknytningar 
till området och genom historien finns många exempel av etnisk diskriminering och etnisk rensning 
från båda sidor. Majoriteten av Kosovoalbanerna vill att Kosovo ska vara en självständig stat och har 
flera gånger försökt hävda sin självständighet.  

Den senare delen av konflikten, 1996-1999, kallat för Kosovokriget, beskrivs ofta som en ny form av 
krig, ”Virtual War”, efter Michael Ignatieffs bok om just Kosovokriget. Det han menar med ”Virtual 
War” är att faktorer som television, allmän opinion, inhemska politiska frågor, frånvaro av 
självuppoffring och ”dator-hacking” blir allt viktigare delar i en militär konflikts karakteristika.  

Sedan 1999 styrs Kosovo av FN:s interimsadministration (UNMIK), efter en resolution från FN:s 
säkerhetsråd. UNMIK är uppbyggt av fyra delar: polis/rättväsende, civiladministration, 
demokratisering och institutionsuppbyggande samt återuppbyggnad och ekonomisk utveckling. FN har 
ansvar för de två första, OSCE den tredje och EU den fjärde. KFOR har ansvar för säkerheten i 
området i samarbete med UNMIK:s polis/rättväsende. Under 2007 väntas FN:s säkerhetsråd ta ett 
slutgiltigt beslut angående Kosovos framtid.  

Utveckling i Kosovo bedöms ha stor betydelse för stabiliteten i hela regionen (forna Jugoslavien samt 
omkringliggande nationer) och därför är behovet av internationell militär närvaro stort.  

3.3.2 Upptakt till scenario 
FN har beslutat att Kosovo är en självständig suverän stat och detta har lett till spänningar mellan den 
Serbiska regeringen med det ultranationalistiska radikala partiet, SRS i spetsen och Kosovoalbanska 
militanta grupperingar, i första hand KPC. Serbiska regeringen vägrar erkänna Kosovos 
självständighet och påbörjar ockupation av Kosovo. Kosovoalbanska paramilitära grupper svarar med 
attacker mot såväl militära som civila mål. 

Hotet om etniska rensningar från båda sidor är högst påtagligt och KFOR bedöms inte ensamt klara av 
de nya hoten, speciellt efter de omfattande tillbakadragningarna av KFOR-trupper.  Därför har EU 
tagit beslut om insats. NBG har för närvarande beredskap och får order om att stödja KFOR i en 
fredsframtvingande insats.  

3.4 Konfliktens viktigaste aktörer 
Centralt vid beskrivning av militanta (mot)aktörer i en konflikt är vad som utgör deras centre of 
gravity, COG. COG definieras enligt NATO som ”Karakteristika, förmågor eller lokaliteter från 
vilket en nation, allians, militärmakt eller andra grupper får sin handlingsfrihet, fysisk styrka, och 
vilja att kämpa … mer än ett COG kan existera … både egna och fiendens”. 

3.4.1 Nordic Battlegroup 
För beskrivning se avsnitt 2.2.  

COG är politiskt och starkt korrelerat till den allmänna opinionen för insatsen hos respektive land. 
Huvudorsaker som kan få opinionen att svänga är  

• Media upptäcker att det finns näringslivsmässiga intressen i kriget 

• Allmänheten tycker att antalet omkomna/sårade är orimligt högt i förhållande till upplevda 
resultat 

• Attentat på hemmaplan kopplade till konflikten (jämför terroristattackerna mot Spanien under 
deras deltagande i Irak-kriget) 
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3.4.2 Kosovo Force (KFOR) 
KFOR är en NATO-ledd internationell styrka ansvarig för att upprätthålla säkerheten i Kosovo. De har 
verkat sedan mitten på 1999 under FN-mandat och bestod som mest av c:a 17 000 trupper från 36 
länder (främst NATO-medlemmar). Av olika skäl har flera länder dragit tillbaka sina trupper vilket lett 
till att i dagsläget endast finns c:a 5000 kvar. 

Målen är att etablera och upprätthålla en säker miljö i Kosovo, inklusive allmän säkerhet och ordning. 
Dessutom ska KFOR övervaka, verifiera och när nödvändigt betvinga följande av de avtal som slöts 
under slutet av Kosovokriget, assistera UNMIK. 

Styrkan är indelad i fem (norr, söder, väst, öst och center) multinationella uppgiftsstyrkor (MNTF) 
som har olika ansvarsområden men verkar för de gemensamma målen. Alla är direkt underställda 
befälhavaren för KFOR. Varje MNTF är i sin tur indelade i ett antal operationella uppgiftsstyrkor 
(OTF). 

COG är snarlikt det för NBG men eftersom KFOR:s insats pågår under mycket längre tid kan på lång 
sikt ekonomiska aspekter vara av betydande roll.   

3.4.3 Serbiska militären 
Serbiska militären står direkt under den serbiska regeringen och är kanske mest känd för sitt 
deltagande i massakern på över 8000 pojkar och män i Srebrenica 1995. Sedan Jugoslaviens kollaps 
har serbiska militären ärvt stora delar av de omfattande vapenresurser som Jugoslaviska militären 
besatt. Är alltså att betrakta som en modern väl utbyggd krigsmakt med teknisk nivå motsvarande t.ex. 
ryska militären.  

COG utgörs av kulturella betingelser, Kosovo är serbisk mark där serber ska styra och de serber som 
bor där ska inte behöva bo i enklaver.  

3.4.4 Kosovoserbiska paramilitära grupper 
Löst sammansatta grupper som snabbt kan formas såväl som försvinna och finns inom Kosovos 
gränser. Kända för sin brutalitet, attackerar ofta direkt mot civila mål och misstänks ligga bakom flera 
fall av etnisk rensning av kosovoalbaner. Utgår i huvudsak från de serbiska enklaverna i Gracanica 
och Mitrovica. Förväntas stödja serbiska militären. Säkrandet av dessa enklaver förväntas vara ett 
primärt mål för den serbiska ockupationen. 

COG för dessa grupper är deras övertygelse att Kosovo är klassisk serbisk mark där serber ska bo och 
ha makten. 

3.4.5 Kosovo Liberation Army (KLA) 
Etniskalbansk avväpnad paramilitär grupp som grundades i syfte att försvara Kosovo mot den serbiska 
militären. Deras verksamhet bedrevs med gerillaliknande medel och fanns under en tid med på USA 
lista över terroristorganisationer, främst för att de misstänktes stödja heroinsmugglig.  

3.4.6 Kosovo Protection Corps (KPC) 
KPC var ursprungligen resultatet av en UNMIK-resolution i syfte att forma en serviceorganisation 
med uppgifter som katastrofhantering, räddningstjänst, humanitär hjälp samt bidra till återupp-
byggandet av infrastrukturen i Kosovo. Består till stor del av KLA-veteraner. KPC har inte rätt att 
bedriva någon form militär- eller polisarbete och är underställt FN.  

KPC har dock växt mycket snabbt det senaste året som en följd av den upptrappade spänningen till 
Serbien. Osäkra siffror pekar på så många som 10 000 beväpnade trupper och FN bedöms inte längre 
kunna kontrollera organisationen. Deras karakteristik bedöms med hänsyn till organisationens 
bakgrund ha stora likheter med KLA.  

COG utgörs av dess övertygelse att Kosovo är kosovoalbanernas land och serber ska inte ha något 
inflytande. 
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3.4.7 Övriga etniskalbanska militära grupper 
Förutom KPC kan man förvänta sig andra mindre militanta oberäkneliga etniskalbanska grupperingar 
eller individer som agerar på eget bevåg.  

3.5 NBG insats 

3.5.1 Övergripande Mål 
Genom effektivt samarbete med KFOR 

• Avväpna och återupprätta FN:s kontroll över KPC, 

• tvinga bort serbisk militär ur Kosovo, 

• återupprätta civil säkerhet samt 

• säkerställa Kosovos fortsatta självständighet. 

Eftersom de serbiska enklaverna i Kosovo är en del av Serbiens COG bedömer man det högst troligt 
att dessa är det primära målet för KPC och andra militanta Kosovoalbanska grupperingar. Genom att 
slå ut enklaverna kan man bryta ner den serbiska stridsviljan. Samtidigt så kan man förvänta sig att 
dessa blir de första områden som den serbiska armén kommer att vilja säkra. Vidare bedömer man att 
enklaverna har förutsättningar att forma militanta grupperingar med flera tusen man på några få dagar. 
Slutsatsen blir alltså att de serbiska enklaverna i Kosovo kommer ha en mycket central roll i 
konflikten. Detta kan stärkas med de observationer som gjordes i just Mitrovica under 
Marskravallerna 2004. 

 

Därmed blir NBG:s första och kanske viktigaste uppgift att säkra de serbiska enklaverna, främst 
Mitrovica och Gracanica för att undvika liknande upplopp/kravaller.  

3.5.2 Planering 
Majoriteten av all planering och annan verksamhet inom NBG baseras på NATO-publikationer 
(STANAG1). Planeringsprocessen utgår från COG (såväl det egna som fiendens). En insats ska alltid 
syfta till att försvaga fiendens COG(:s) samtidigt som det egna stärks/skyddas. 

När man identifierat aktuella COG:s är det dags att bestämma ett antal decisive points (DP), d.v.s. 
villkor som måste uppfyllas för att försvaga/eliminera fiendens COG. Dessa måste naturligt uppfyllas 
sekventiellt, eller i vissa fall parallellt. Med utgångspunkt i detta scenario så är COG redan definierade 
för respektive aktör, så nästa steg i planeringsprocessen blir att bestämma vilka DP som måste 
uppfyllas i syfte att bekämpa aktuellt COG.  

I detta scenario kommer fokus att ligga på en enskild operation som har till syfte att uppfylla en av 
dessa DP, närmare bestämt säkrandet av den serbiska enklaven i Mitrovica. Operationen kan ses som 
en DP för KPC att nå COG för serbiska militären, och för att förhindra etnisk rensning får NBG order 
om att ”ta och försvara” Mitrovica. 

                                                      
1 Standard NATO Agreement. En uppsättning standardiseringsdokument som reglerar i stort sett allt 
avseende materiel, metoder, design med mera, som rör militära enheter från nationer som antingen är 
NATO-medlemmar eller på annat sätt samverkar med NATO. 

Marskravallerna ägde rum 17-19 mars 2004 som en följd av att tre kosovoalbanska barn hittas 
drunknade och serber pekades ut som ansvariga. Under de kommande två dagarna drabbades stora 
delar av Kosovo av en våg med kravaller. 19 människor dödades och 900 skadades varav 700 
serber. Delar av kravallerna beskrivs som etnisk rensning av serber och den värsta dagen refereras 
av många som Kosovos kristallnatt [18]. 
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3.6 Operation Secure Mitrovica (OSM) 

3.6.1 Bakgrund 
Mitrovica är en stad i norra Kosovo som delas av floden Ibar, norra delen domineras av serber och 
södra delen av etniska albaner. I övrigt förekommer även slaver och romer. Staden är stor som en 
svensk småstad men välkänd, särskilt sedan marskravallerna. 

3.6.2 Uppgift 
NATO har gett NBG order om att ”ta och försvara” Mitrovica. I praktiken innebär det att man ska 
förhindra kravaller mellan Kosovoalbaner och Kosovoserber (och även andra representerade 
minoriteter) samtidigt som man ska hålla den framryckande serbiska militären på avstånd. Centralt är 
alltså att tidigt kunna förutse och förhindra upplopp/kravaller och att större våldsamma grupperingar 
formas.  

3.6.3 Mål 
• Upprätthålla säkerheten för de olika minoriteterna 
• Hålla serbiska förband på säkert avstånd 
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4 IA Risk management 
I metoden som presenterades i inledningen gjordes antagandet att första steget att nå IA måste vara att 
hantera riskerna associerade till den verksamhetskritiska informationen över tiden för att kunna skapa 
tilltro till densamma. Behovet belystes än mer i scenariot där flera av de aktörer som presenteras 
uppenbarligen har intention att försvåra NBG:s verksamhet. Man kan anta att dessa i flera fall har 
anledning att på något sätt obehörigt ta del av, förvränga eller förstöra information. Om dessa risker 
inte är hanterade är det föga troligt att de individer som ska använda informationen känner tilltro till 
den. Slutsatsen är att för att uppnå effekten IA krävs att dessa risker är hanterade. Dessutom framgick 
tydligt under avsnittet IA (1.1.2) att informationssäkerhet är en central del av IA. 

Kapitlet inleds med en kortare studie av de mer etablerade standarderna vad gäller riskanalys och 
riskhanteringen. Det visade sig att alla dessa hade någon form av tillkortakommande för att vara helt 
lämpliga att använda sig av i denna analys. Av den anledningen valda författaren utifrån dessa 
standarder vidareutveckla en egen bättre lämpad metod. Metoden utgår även ifrån denna rapports 
grundförutsättning; att man genom SMKT-perspektivet kan uppnå ett effektivt arbete med IA. 

I detta kapitel hade persona förmodligen kunnat ytterligare hjälpa till att belysa 
informationssäkerhetsaspekter associerade till individerna i systemet, men förmodligen inte i sådan 
mån att det i detta fall motiverat merarbetet det inneburit att ta fram sådana. 

Att genomföra en fullständig riskanalys kräver mycket tid, resurser och god insyn i den dagliga 
verksamheten [20], med hänsyn till detta finner författaren det inte nödvändigt med en fullständig 
säkerhetsanalys för denna rapports syfte och målsättning varför den fortsatta analysen beskriver hot, 
risker och sårbarheter i generella och exemplifierande termer för att ge läsaren en överblick var 
riskerna finns och hur de kan se ut.   

Aspekter man bör beakta i sammanhanget beskrivs i citatet nedan.  

God informationssäkerhet innebär alltid en avvägning mellan kostnad och risk. Med 
kostnad kan här avses till exempel begränsade monetära medel, begränsningar i förmåga 
för förbandet i fråga eller begränsningar i individers meddelar- och yttrandefrihet. 
Således kommer det alltid efter införande av skyddsåtgärder återfinnas en viss form av 
risk, en så kallad residual risk, vilken man måste hantera på ett eller annat sätt. Risker 
kan antingen minimeras, överföras, elimineras (genom att t.ex. stryka den verksamhet 
som är utsatt för risk) eller accepteras.  

Om den residuala risken efter alla acceptabla former av åtgärder har införts är så pass 
stor att vinsten av att bedriva verksamheten inte överstiger kostnaden associerad med att 
ett hot manifesteras genom att en sårbarhet exploateras så kommer den verksamheten att 
utgå. Denna balansgång är det som karaktäriserar Risk Management, vilket är en effekt 
man eftersträvar i verksamheten. Vad avser information benämns denna effekt för IA 
Risk Management. [27] 

4.1 Metod 
Metoden som används i denna del baseras till stor del på H SÄK HOT [20] men är även influerad av 
HMG INFOSEC Std. No2 [8] och det förslag till mall för Säkerhetsmålsättning som Funktionen för 
ISG vid FMV för närvarande arbetat fram. 

Anledningen att ingen av dessa används rakt av är att ingen av dessa bedöms ha en tillräckligt lämplig 
inriktning/utformning, H Säk Hot har begränsningen (i detta fall en begränsning) att den bara betraktar 
möjliga skadehändelser där det finns intention bakom som hot, d.v.s. inte t.ex. felanvändning av 
system utan dessa är tänkta att behandlas av materielutvecklingsprocessens SE-processer (Systems 
Engineering).  

Säkerhetsmålsättning är ett dokument som inom FM är en viktig del i processen för att ackreditera 
(säkerhetsgodkänna) IT-system för användning i en specifik verksamhet. Ackrediteringen skall enligt 
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lag ske av den för vilkens verksamhet IT-systemet har utvecklats. Av den anledningen blir den 
metoden för specifik för att kunna användas på ett bra sätt i denna rapport.  

Vad gäller riskanalysmetoden som presenteras i HMG INFOSEC Std. No2 [8] fungerar denna bra för 
denna rapports förutsättningar: den tar hänsyn till hot såväl med som utan intention och ser till riskerna 
associerade med individerna i systemet. Dock är det författarens bedömning att den i första hand 
beskriver vilka delar som ska ingå samt i vilken följd dessa genomföras, men relativ lite hur varje del 
rent praktiskt ska genomföras, t.ex. beskrivs inget strukturerat arbetssätt för att identifiera hot, och inte 
heller hur man kan strukturera arbetet med säkerhetsåtgärder. Av den anledning väljer författaren att 
utifrån den metoden konstruera en egen som ger ytterligare stöd till arbetet med respektive ingående 
del.  

Den modifierade metoden återfinns i Figur 9. 

 
Figur 9. Vidareutvecklad metod för riskanalys för denna rapport. 
 
Ett naturligt steg är att identifiera vilka informationsmässiga tillgångar som är nödvändiga för 
verksamheten. I verksamhetsanalysen identifieras dessa för att sedan bedömas utifrån CIA1-
perspektivet i skyddsvärdesanalysen. När detta är gjort identifieras vilka möjliga händelser/scenarion 
som kan orsaka något skyddsvärde skada utifrån CIA-perspektivet.  

 

Varje identifierad skadehändelse klassas sedan efter sannolikhet att den inträffar och omfattning av 
konsekvens om den inträffar. Dessa placeras sedan in i en s.k. riskvärdesmatris för att möjliggöra 
                                                      
1 Confidentialiy, integrity, availability (sekretess, riktighet, tillgänglighet). 

Eftersom det verkar saknas en internationellt accepterad struktur för detta arbete har författaren ett 
eget angreppssätt på detta problem: (1) kategorisera hot efter aktör/angripare och vilken typ av 
skada (CIA) den kan orsaka skada och (2) matcha varje sådan kategori mot respektive post i 
skyddsvärdesanalysen för att (3) göra en s.k. ”brainstorming” för att hitta ”alla” relevanta möjliga 
skadehändelser.  
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prioritering och även avgöra om man bör använda sig av en sannolikhetsminskande (SM) eller 
konsekvenslindrande (KL) säkerhetsåtgärd.  

Nästa steg blir att för varje skadehändelse som medför en ej hanterbar risk (gul, orange eller röd) ge 
förslag på säkerhetsåtgärder (SM och/eller KL). Sista steget blir att kategorisera dessa med avseende 
på SMKT1. Anledningen till detta är att man då kan samordna införandet av dessa och på så sätt uppnå 
effektivt arbete med införandet av informationssäkerhetsåtgärder.  

4.2 Definitioner 
I Tabell 2 återfinns en lista med definitioner från H Säk Hot vilka används i detta kapitel. 

Tabell 2. Definitioner från H Säk Hot 

Definition Beskrivning 

Aktör En aktör är den eller de som genomför det praktiska angreppet. 

Angripare En angripare är den huvudman som, själv eller via en aktör, planerar och 
genomför ett angrepp. Detta innebär att en angripare kan vara en nation, 
organisation, rörelse, företag eller en person. 

Hot2 Hot är det som kan utlösa en skada på en informationsmässig tillgång. 
Begreppet innefattar både en agent (människa, naturfenomen) och själva 
händelsen. Hot kan avskärmas från systemet och göras mindre sannolika 
men inte påverkas i sig. 

Intention En angripares intention består av den uttalade eller påvisade vilja som 
angriparen innehar för ett angrepp. 

Kapacitet En angripares kapacitet är tillgängliga resurser till angrepp. Dessa består 
exempelvis av personal, organisation, ekonomi och utrustning. 

Konsekvens Den konsekvens som uppstår när ett skyddsvärde förloras eller 
komprometteras. 

Metod Det tillvägagångssätt eller den metod en angripare använder sig av vid 
angrepp. Begreppet Modus, eller Modus Operandi, används såväl för att 
ange en konkret metod som en strategi för angrepp. 

Risk En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, där konsekvensen 
värderas tyngre än sannolikheten. 

Sannolikhet En sammanvägning av hot och sårbarhet som uttrycker sannolikheten 

Skyddsvärde Ett skyddsvärde är någonting som FM av olika anledningar anser mer värt 
att skydda än annat. Detta är ofta något vitalt för FM:s förmåga att 
genomföra sin uppgift. 

Sårbarhet Sårbarhet är den sammanvägda bilden av vår förmåga att skydda ett 
skyddsvärde utifrån säkerhetsmedvetande, tillgängliga resurser och 
exponering i tid och rum. 

Underrättelseverksamhet  FM:s, eller för FM viktig, kunskap sammanfaller inom ett område där en 
angripare har en önskan om motsvarande kunskap. 

                                                      
1 Strukturer, metoder, kulturer, teknik 
2 Observera att denna definition inte är ifrån H Säk Hot utan Viiveke Fåks Tilläggskompendium om säkerhet 
(2004) []. Viiveke Fåk är professor i datasäkerhet och en av grundarna till datasäkerhetsföretaget Sectra. 
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Definition Beskrivning 

Kriminalitet Hot avseende kriminalitet i internationella i miljöer kan i huvudsak delas in 
två i nivåer; dels en strategisk nivå där kriminaliteten i sig utgör en 
destabiliserande faktor som påverkar den generella hotbilden i området och 
dels en operativ/taktisk nivå, d.v.s. det direkta och indirekta hotet mot FM 
och FM personal från organiserade kriminella grupperingar och enskilda 
kriminella. Härtill räknas även vardagskriminalitet som varierar från 
område till område, där socioekonomiska och infrastrukturella faktorer är 
av stor betydelse för hotbilden. 

Terrorism Gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation 
och avsikten med gärningen är att 

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en 
befolkningsgrupp, 

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig 
organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, 
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i 
en mellanstatlig organisation. 

 

Sabotage Avsiktlig förmågehämmande påverkan med en tydlig målsättning mot ett 
eller flera av verksamhetens skyddsvärden. 

IO Säkerhetshotande verksamhet vars syfte är att förändra eller påverka en 
företeelse genom vilseledande informationsspridning så att de påverkades 
uppfattning, lojalitet eller förtroende påverkas (se avsnitt 2.3). 

Källa: H SÄK HOT [20] 

4.3 Verksamhetsanalys (inkl informationsanalys) 

4.3.1 Allmänt 
Verksamheten genererar ett antal kärnverksamhetskrav samt sekundära krav. 
Kärnverksamhetskraven identifieras genom att ställa frågan: Varför etableras denna 
verksamhet? Det är således de krav som utgör det centrala syftet med att etablera 
verksamheten. Exempel på sekundära verksamhetskrav kan vara krav som är genererade 
av lagar och förordningar, vilka man som en konsekvens av att man etablerar 
verksamheten måste följa, Magnus Andersson 

4.3.2 Kärnverksamhet 
Verksamheten etableras i syfte att NBG ska kunna uppnå de för OSM ställda målen; upprätthålla 
säkerheten för de olika minoriteterna (främst serberna) och hålla serbiska förband på säkert avstånd. 
Omsatt i praktiska handlingar innebär det att kärnverksamheten består av att kontinuerligt 
kontrollera/övervaka respektive minoritet för att tidigt kunna avvärja upplopp. Dessutom ska man 
även noggrant följa hur de serbiska förbanden rycker framåt och om de kommer för nära vidta 
åtgärder. 

Om det ändå uppstår kravaller mellan folkgrupper ska dessa kunna separeras och lugnet kunna 
återställas med bibehållen säkerhet för de egna styrkorna.  
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4.3.3 Karakteristik 
Verksamheten är vad som enligt USA-doktrinen kallas MOOTW, Military Operations Other Than 
War, och mer precist kommer operationer som i samma doktrin kallas fredsoperationer genomföras, 
men även operationer av typen upprätthålla exklusiva zoner, humanitär hjälp militärt stöd till civila 
myndigheter samt evakuering av icke-stridande kan förekomman [13]. 

Största skillnaden mot traditionella militära insatser är aktörerna; de som beskrivs i scenariot har vitt 
skilda perspektiv, motiv och möjligheter. Dessutom, som nämnts tidigare, ställer de särskilda krav 
eftersom de inte agerar efter en formaliserad doktrin, strategi eller taktik, men agerandet är ändå 
logiskt, det gäller bara att kunna förstå logiken bakom. Ett steg mot detta är att få förståelse om deras 
kultur, geografiska miljö, historia, tradition etc. [13]. Man bör även beakta risken för vedergällningar 
på annan geografisk plats; t.ex. attack mot soldaters familjer i Sverige, även om det i detta scenario 
förefaller osannolikt [22]. 

 

4.3.4 Information – behov, källor, kanaler, hantering 

4.3.4.1 Behov 

 
 
I scenariot slogs det fast att det var centralt att tidigt kunna förutse kravaller/upplopp och erfarenheter 
från Marskravallerna är att följande indikatorer är nödvändiga att ha kontroll på [13]:  

• serbiska krypskyttar beskjuter vårt hus 

• stängda affärer 

• stängda skolor 

• barnen hålls hemma 

• graffitin ökar 

• personangrepp 

• våld mot politiska centralfigurer 

• attacker mot symboler för identiteten 

• arrestering av "hjältar" 

• "massgravar" hittas 

• symboliska mord 

• ökning av telefonsamtal 

• ökad besöksverksamhet av MUP1 

                                                      
1 Serbisk säkerhetspolis 

De lagkrav som ställs i och med att verksamheten etableras utgörs främst av det EU-mandat under 
vilket insatsen genomförs och av gällande ROE (spelregler för insats). Dessa ägnas, som fastslaget i 
inledningen, inte närmare analys eftersom de inte bedöms tillföra något till rapporten som helhet. 

I en sådan här konflikt är det viktigt att underrättelsefunktionen (ISTAR) kan skapa en ”i realtid 
uppdaterad omvärldsbild av etniska, sociala och nationalistiska element, vilka parter och deras 
syften och mål samt aktiviteter, bl.a. för att lyckas i förhandlingar.” [13, s17]. 

Med bakgrund till Marskravallerna kan man anta att med rätt incitament kan på några timmar 
enorma kravaller inom stora geografiska områden utlösas vilket ställer stora krav på snabb 
information om allt som kan vara indikationer på ett sådant förlopp.  
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• förbjudna tecken/symboler visas öppet 

• hög arbetslöshet 

Slutsatsen man kan dra av dessa är att muntliga underrättelser kommer att ha en mycket central roll vid 
inhämtningen av nödvändig information. Dessa underrättelser kommer inte bara in via FHT, och 
jplut/undplut i ISTAR utan ifrån alla soldater [24]. 

Det övergripande informationsbehovet för scenariot återfinns i Tabell 3 och har identifierats på 
empirisk väg [17, 19, 23], och bekräftas delvis av tryckta källor [24]. 

Tabell 3 NBG:s informationsbehov i OSM 

ID Beskrivning Motivering 

I01 
Bakgrundsinformation (ROE, 
gällande regelverk, övergripande 
målsättning etc.) 

Mycket central eftersom den fastslår vilka spelregler 
som gäller i grund och botten i princip ”när får vi, och 
när får vi inte skjuta”. Övergripande målsättning är 
viktigt i den taktiska planeringen. 

I02 Gällande order (förutsättningar, krav 
och mål) 

Fastslår den aktuella uppgiften, och i viss mån hur och 
varför. Även här fastslås vissa spelregler. 

I03 Position och stridsvärde för de egna 
styrkorna  

Centralt för den taktiska planeringen och framförallt för 
att undvika ”friendly fire”. 

I04 Status för Kosovoserbiska respektive 
Kosovoalbanska områden i Mitrovica 

För att snabbt kunna vidta åtgärder för att förhindra 
upplopp/kravaller. 

I05 Position och stridsvärde för serbiska 
förband 

För att hindra att dessa ockuperar Mitrovica. 

I06 Position och stridsvärde för 
KPC-grupperingar? 

För att kunna avvärja eventuella anfall mot serber i 
Mitrovica. 

I07 Finns det andra militanta 
grupperingar som kan utgöra hot mot 
säkerheten inom räckhåll? 

För att kunna upprätthålla säkerheten för såväl serberna 
som de egna styrkorna 

I08 Finns det indikationer på att 
Kosovoserber håller på att forma 
egna militanta förband? 

Med erfarenheterna från marskravallerna vet vi att 
sådana grupper kan formas mycket fort, 1000 man på 
några timmar 

I09 Civilläget (Vilken annan verksamhet 
finns i området, t.ex. myndigheter, 
NGO:s) 

Detta måste eventuellt visas hänsyn i den taktiska 
planeringen. 

I10 Geografisk information 
(infrastruktur, terrängens 
beskaffenhet etc.) 

Viktigt för den strategiska planeringen inför åtgärder, 
”hur ska vi ta oss från plats A till plats B?” 

I11 Väderinformation Underlättar den taktiska planeringen. 

I12 Logistik För att se till att alla förband har de förnödenheter som 
krävs 

4.3.4.2 Källor 
I NBG kommer en modifierad variant av informationssystemet IS SWERAP att användas för att 
hantera och bearbeta information [23]. 
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En sammanställning av vilka källor som finns för respektive informationskategori samt hur den 
inhämtas återfinns i Tabell 4. 

Tabell 4 Källor och metod för inhämtning av informationen i OSM 

ID Primära källor Primär Inhämtning 

I01 OHQ Direkt via IS SWERAP 

I02 FHQ Direkt via IS SWERAP 

I03 Respektive förband Direkt via IS SWERAP 

I04 Lokalbefolkningen, airscan FHT, undplut, jplut 

I05 Artillerilokaliseringsradarenheter, airscan, markradarenheter Arthur1, undplut,  

I06 Lokalbefolkningen, airscan FHT, undplut, jplut 

I07 Lokalbefolkningen, airscan FHT, undplut, jplut 

I08 Lokalbefolkningen FHT, undplut, jplut 

I09 OHQ, NGO:s,  OHQ, FHQ, media, FHT, 
undplut, jplut 

I10 GPS, airscan, lokalbefolkningen GPS, FHT, undplut, jplut 

I11 FHQ via IS SWERAP 

I12 Stabskompaniet via IS SWERAP 

  

Som framgår i Tabell 4 kommer en stor del av informationsinhämtningen ske via muntlig inhämtning, 
vilket i praktiken innebär samtal med lokalbefolkning och representanter från olika 
organisationer/aktörer. Samtidigt så kommer verksamheten att kräva att man på samma sätt sprider 
information om sig själv för att skapa samarbetsvilja och samförstånd. Detta är mycket viktigt för att 
etablera en god relation med lokalbefolkningen [25]. 

Här kan man förvänta sig de största informationsmässiga hoten eftersom det är mycket svårt att veta 
vilka man kan ”lita” på. Dels kan den information som sprids väldigt lätt komma ”fel” individer till 
del, och dels är det mycket svårt att bedöma trovärdigheten hos de individer man samtalar med, d.v.s. 
bedöma vilka de egentligen är lojala mot [25].  

Förutom den personbaserade inhämtningen kommer en stor del av informationen via sensorer i form 
av t.ex. airscan (mini-UAV:n2 Ugglan) och artillerilokaliseringsradarenheten Arthur. 

4.3.4.3 Hantering 
Informationen från muntliga inhämtningen matas i regel in i IS SWERAP via en dator efter avslutade 
samtal, alternativt skickas den till IS SWERAP via DART3. Den sensorbaserade inhämtningen, t.ex. 
från Ugglan och Arthur processas av dess bemanningspersonal och förs sedan in i IS SWERAP. Inom 
IS SWERAP kommer transmissionen till största del ske via satellit när radiokommunikation inte är 
tillämpligt [23]. 

I stort sett all information kommer sedan bearbetas i respektive stab, dels av stabsassistenter som 
sammanställer informationen, och dels av analytiker inom respektive område som tolkar 
informationen och drar slutsatser. Den bearbetade informationen kommer sedan att förmedlas till de 

                                                      
1 ISTAR:s artillerilokaliseringsradarenhet (används för att lokalisera fiendens artilleripjäser). 
2 Unmanned Aerial Vehicle (fjärrstyrt miniflygplan utrustad med kamera och andra sensorer). 
3 DAta RapporteringsTerminal: Tjänst för textmeddelanden via truppradio 180. 
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individer som behöver den och kommer där att utgöra underlag till de (ofta snabba och kritiska) beslut 
som måste fattas.  

4.3.5 Interoperabilitet och friktion 
En multinationell insats ställer stora krav på interoperabilitet, och då inte bara teknisk (T) (kompatibla 
informations- och ledningssystem), utan även på administrativ (A), organisatorisk (O) och framförallt 
personell (P) interoperabilitet. Eftersom det ingår svenska soldater i KFOR bör de personella och 
organisatoriska friktionerna vara i stort sett överbryggade, men samtidigt uppstår dels tekniska 
friktioner när NBG:s tekniska system ska kunna kommunicera med KFOR:s och dels nya personella 
friktioner när nya nationaliteter som t.ex. Norge och Estland introduceras.  

En sammanställning av friktionsytor redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Friktionsytor i OSM.  

Typ Beskrivning Allvarlighet 
(1-5) 

P Estland har vissa kulturella skillnader gentemot övriga ingående länder och 
kan därför förväntas även ha betydande skillnader i värdegrund vilket kan leda 
till skillnader i hur information filtreras, återberättas och bearbetas på 
individnivå [25].  

2 

P Personal från olika länder har olika kulturella raster vilket innebär att 
information bearbetas och interpreteras olika av olika individer. 

3 

P Personal från olika länder har blivit utbildade med olika doktriner, metoder 
och strukturer vilket kan försvåra ett effektivt samarbete.  

3 

T KFOR:s och NBG:s ledningssystem är inte alltid helt och hållet interoperabla, 
även om alla medverkande länders försvarsmakter jobbar mot följa NATO-
standard (STANAG) [26]. 

3 

T Ledningssystemen följer skilda standarder för användargränssnitts-
utformningen vilket försvårar effektiv användning av systemen 

2 

A De ingående ländernas respektive regelverk förhindrar infologisk ihopkoppling 
av de nationella ledningssystemen (vissa delar av ingående ledningssystem 
kommer att tillhöra EU – även om Sverige tillhandahåller dem) [26]. 

3 

A De olika nationerna har olika metoder vid användandet av ledningssystemen  3 

 

Ingen av dessa friktionsytor når särskilt högt på allvarlighetsskalan, detta beror främst på en historia av 
samövningar (Combined Endeavour1) med de i insatsen ingående länderna (samtliga är medlemmar i 
NATO eller NATO/PFP2). Vad gäller problem med ledningssystem som inte kan kopplas ihop av 
olika anledningar (den tekniska möjligheten finns ofta, men särskilt mellan nationer finns regelverk 
som förhindrar infologiska ihopkopplingar [26]). Detta löses normalt genom att ledningssystem 
inklusive behörig personal från olika länder placeras på samma geografiska plats (på samma 
ledningsplats) och kan då i nära realtid utbyta information även om ingen fysisk sammankoppling 
finns [22]. 

                                                      
1 Interoperabilitetsövning för militära sambandssystem som årligen sker på den tyska militärbasen i Baumholder. 
Deltagande nationer provar under några veckor sina sambandssystem mot varandra för att fastställa hur 
interoperabla de är. 
2 Partnerskap För Fred (program för praktiskt bilateralt samarbete mellan NATO:s partnerländer). 
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4.4 Skyddsvärdesanalys 
Man bör i informationssäkerhetsanalyser ta hänsyn till samtliga typer av skyddsvärden, d.v.s. 
materiella (fordon, tekniska system etc.), immateriella (informationsmängder, metoder etc), 
emotionella (welfare etc) samt personella (individernas fysiska skydd, kulturfrågor, värderingar etc.) 
som kan hotas av skada om en viss specifik informationsmängd hotas [27]. Dock bedöms detta för 
omfattande för denna rapport varför endast informationsmässiga skyddsvärden beaktas.  

I föregående avsnitt har informationsbehovet identifierats och i detta avsnitt värderas respektive post 
ur det klassiska CIA-perspektivet. Detta redovisas i Tabell 6. Notera även att en post, I13, tillkommit, 
informationsposten utgör egentligen inget behov för kärnverksamheten men kommer ändå att på ett 
eller annat sätt finnas representerad i IS SWERAP varför den bör beaktas i denna analys [20]. 

De lagkrav som diskuteras i Tabell 6 behöver inte nödvändigtvis alltid vara gällande, samma 
informationskategori kan vara skyddad av olika lagar eller vara helt öppen beroende dels på hur och 
var informationen inhämtats/bearbetats och dels på situationen samt tillfälle i tid och rum [29]. De 
lagkrav som beskrivs i sekretesskolumnen är ”i värsta fall”.  

Tabell 6 Identifierade och bedömda skyddsvärden 

ID Beskrivning Krav på 
tillgänglighet 
(1-5) 

Krav på 
riktighet 
(1-5) 

Krav på sekretess 

I01 
Bakgrundinformation (ROE, gällande 
regelverk, övergripande målsättning etc.) 

5 5 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess1 

I02 
Gällande order (förutsättningar, krav och 
mål) 

5 5 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess  

I03 
Position och stridsvärde för de egna 
styrkorna  

5 5 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess  

I04 Status för Kosovoserbiska respektive 
Kosovoalbanska områden i Mitrovica 

5 5 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess 

I05 Position och stridsvärde för serbiska 
förband 

3 4 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess 

I06 Position och stridsvärde för 
KPC-grupperingar? 

4 4 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess 

I07 Finns det andra militanta grupperingar 
som kan utgöra hot mot säkerheten inom 
räckhåll? 

3 4 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess 

                                                      
1 Gäller för den information som samlas in inom ramen för insatsens MOU (Memonrandum Of Understanding) 
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ID Beskrivning Krav på 
tillgänglighet 
(1-5) 

Krav på 
riktighet 
(1-5) 

Krav på sekretess 

I08 Finns det indikationer på att 
Kosovoserber håller på att forma egna 
militanta förband? 

5 5 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess 

I09 Civilläget (Vilken annan verksamhet 
finns i området, t.ex. myndigheter, 
NGO:s) 

3 3 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§ samt 
missionsekretess 

I10 Geografisk information (infrastruktur, 
terrängens beskaffenhet etc.) 

3 4 Normalt öppen 

I11 Väderinformation 2 2 Normalt öppen  

I12 Logistik 3 3 Normalt öppen 

I13 Övrig information känslig för Sveriges 
rikes säkerhet 

1 5 Sekretesslagen 
1980:100, kap 2; 1§ & 
2§  

4.5 Hotidentifiering 
Vad gäller hot med intention bör man skilja på begreppen angripare och aktör, angriparen är den 
individ eller gruppering som har en vilja att orsaka skada och antingen kan den själv planera och 
genomföra angreppet eller använda sig av en agent (aktör), t.ex. en ”hacker” eller en 
självmordsbombare [22]. Dessa indelningar/kategorier illustreras i Figur 10 nedan. 
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Figur 10. Hotkategorier  
 
Figur 10 kan även användas för att kategorisera hot (A-K) och på det sättet kan man få en struktur för 
arbetet med att identifiera hot genom att matcha varje kategori mot respektive informationspost, vilket 
används senare i hot-/sårbarhetsanalysen (avsnitt 4.5.3).  

4.5.1 Aktörer utan intention 
Tabell 7. Exempel på aktörer utan intention utifrån scenariot 

ID Aktör Beskrivning/egenskaper Intention Kapacitet 
(1-5) 

AU1 Naturen Per definition ett slumpartat beteende men med 
i princip obegränsad kapacitet (jordbävningar, 
eldsvådor etc.) 

- 
5 

AU2 Egna 
Humintoperatörer 

Kan genom subjektivt urval och kulturella 
feltolkningar mata in icke-objektiv information 

- 
5 

AU3 Egna 
Sensordatabearbetare 

Kan feltolka informationen de läser av och där 
med förmedla oriktig information 

- 
5 

AU4 Egna 
Bearbetare/analytiker 

Kan genom att feltolkningar förvanska 
information och dra felaktiga slutsatser. 

- 
5 

AU5 Egna 
Administratörer 

Kan oavsiktligt sätta systemet ur funktion eller 
avaktivera säkerhetsmekanismer  

- 
5 

4.5.2 Angripare med intention 
I scenariot beskrivs ett antal aktörer vilka samtliga kan ha en vilja att på något sätt försvåra NBG:s 
verksamhet. Eftersom varje aktör (i det här fallet angripare) har en egen uppsättning egenskaper bör 
man studera var och en för sig med utgångspunkt i [20]: 

• Vilken kategori av hot?  
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o Underrättelseverksamhet  
o Kriminalitet  
o Terrorism  
o Sabotage 
o IO 

• Vilken intention har angriparen? 
• Vilken kapacitet har angriparen? 
• Mot vilka skyddsvärden kommer dessa hot riktas? 
• Vilken metod kommer användas? 

De två senare diskuteras i avsnitt 4.5.3. 

Tabell 8. Exempel på angripare med intention från scenariot 

ID Angripare Beskrivning/egenskaper Hotkategori Intention Kapa-
citet 
(1-5) 

AM1 Serbiska 
militären 

Är att betrakta som en modern, 
väl utbyggd krigsmakt med 
reguljära förband på teknisk 
nivå motsvarande t.ex. ryska 
militären.   

Underrättelser, 
terrorism, 
sabotage, IO 

Underrättelse-
inhämtning, 
förhindrande av 
verksamhet 

4 

AM2 KPC Många medlemmar men 
begränsad tillgång till vapen. 
Hög grad av föränderlighet, 
asymmetriska angrepp 

Kriminalitet, 
sabotage, IO 

Förhindrande av 
verksamhet 

3 

AM3 Kosovoserbi-
ska militanta 
grupperingar 

Kan formas mycket snabbt, 
begränsad vapentillgång. 
Oberäkneliga 

Kriminalitet, 
sabotage 

Förhindrande av 
verksamhet 3 

AM4 Övriga 
militanta 
grupperingar 

Kan formas mycket snabbt, 
begränsad vapentillgång. 
Oberäkneliga 

Kriminalitet, 
sabotage 

Förhindrande av 
verksamhet 3 

AM5 Övriga i 
KFOR/NBG 
ingående 
länder 

Sannolikt har dessa intresse för 
känslig svensk information och 
kommer i en multinationell 
insats onormalt nära inpå 
sådan information 

Underrättelser Underrättelse-
inhämtning 

4 

4.5.3 Dimensionerande skadehändelser 
I Tabell 9 och Tabell 10 återfinns exempel på dimensionerande skadehändelser som om de realiseras 
kan skada information ur CIA-perspektivet. Dessa är identifierade med hjälp av arbetssättet beskrivet i 
avsnitt 4.1 och även med stöd från empiri [17, 19] samt underlag i form av H SÄK HOT [20]. Vid 
bedömning av sannolikhet respektive konsekvens nyttjas tabellerna i Figur 11. 

Händelserna är beskrivna på en allmän nivå för att uppnå en grad av generalitet. Avsikten är att 
fokusera på hot och risker relaterade till människorna i systemet, detta av flera anledningar: 

• Det slogs fast i avsnitt 4.3.4.1 att en central del av informationsinhämtningen kommer att vara 
muntlig vilket leder till att människor kommer ha en relativt central del i inhämtningen, 
bearbetningen, analysen och förmedlingen av information. Dessutom står följande att läsa i 
FM Grundsyn Ledning [1]: ”Chefers och stabers förmåga att effektivt inhämta, bearbeta och 
förmedla information är en viktig förutsättning för ledningsöverläge.”. 

• Människor är ofta lättare att lura/manipulera än tekniken [17]. 

• Det är i regel lättare att använda sig av insiders än att knäcka intrångsskydd [17]. 
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• I undersökningar visar det sig att 65 % av de individer som jobbar med informationssäkerhet 
bedömer att de största riskerna är relaterade till de anställda samtidigt som statistik visar att 
49 % av alla anmälda attacker som resulterat i skada på känslig information har varit en följd 
av avsiktligt eller oavsiktligt felanvändande av anställda [35].  

 
Figur 11. Bedömning av sannolikhet respektive konsekvens från H SÄK HOT [20]. 
 
Tabell 9. Förteckning över exempel på dimensionerande skadehändelser av aktörer utan intention. 

Hot-
typ 

ID Aktör Informa-
tions ID 

Angreppspunkt 
(sårbarhet) 

Metod Sannolik-
het 
(1-10) 

Konse-
kvens 
(1-10) 

A H01 AU1 Samtliga Informations-
behandlingsresurser 

Utslagning av 
system genom 
eldsvåda, 
översvämning etc. 

5 8 

B H02 AU1 Samtliga Transmissionsmedier Störning av 
informations-
överföring genom 
t.ex. väderfenomen. 

3 5 

C H03 AU2-AU4 Samtliga ”Wellfare-stationer” 
med Internet 

Spridning av 
känslig information 
genom ”bloggar” 
eller ”mail”. 

7 5 

C H04 AM1, 
AM2, 
AM3, AM4 

I01-I03 Den personbaserade 
inhämtningen 

Vidarebefordran av 
delgiven 
information 

8 5 

D H05 AU2 Samtliga Den personbaserade 
inhämtningen 

Subjektivt urval 
eller feltolkning 

9 5 

D H06 AU3 Samtliga Bearbetning eller 
analys av 
information i staben 

Feltolkning av 
indata från sensorer 

6 7 

D H07 AU4 Samtliga Bearbetning eller 
analys av 
information i staben 

Subjektivt urval 
eller felaktiga 
slutsatser 

7 7 

D H08 AU5 Samtliga System-
administration 

Misskötsel av 
systemet 

6 6 
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Tabell 10. Förteckning över exempel på dimensionerande skadehändelser av angripare med intention. 

Typ ID Angripare Informa-
tions ID 

Angreppspunkt 
(sårbarhet) 

Metod Sannolik-
het 
(1-10) 

Konse-
kvens 
(1-10) 

E H09 AU2, AU5 
inkl. övrig 
stabs-
personal 

Samtliga Informations-
behandlingsresurser Oavsiktlig radering 

av information 

6 5 

F H10 AM1, AM5 I01-I03, 
I06 

Personal på allmänna 
mötesplatser 

HUMINT 
6 7 

F H11 AM1 I01, I02, 
I03, I06 

Transmissionsmedier Obehörig 
avlyssning 

3 5 

F H12 AM1, AM2 I01, I02, 
I03, I06 

Informations-
behandlingsresurser 

Intrång (”hacking”) 
3 5 

G H13 AM1, AM2 Samtliga Transmissionsmedier Störning av 
överföring 
(telekrig) 

5 5 

G H14 AM1, AM2 Samtliga Informations-
behandlingsresurser 

Intrång (”hacking”) 
2 5 

G H15 Samtliga Samtliga Den personbaserade 
inhämtningen 

Delgivning av falsk 
information 

8 6 

G H16 AM1, AM2 I03, I05 Informations-
behandlingsresurser 

Mock-uper, 
”låtsasmanövrar” 

6 5 

H H17 Samtliga Samtliga Informations-
behandlingsresurser 

Sabotage av den 
tekniska 
utrustningen, 
utslagning av 
strömförsörjning 

7 8 

H H18 AM1, AM2 I03, I05 Transmissionsmedier Störning av 
överföring 
(telekrig) 

5 7 

I H19 Samtliga I01-I03, 
I06 

Personal på allmänna 
mötesplatser 

HUMINT 
5 6 

I, J, 
K 

H20 Samtliga Samtliga Ledningscentraler 
Insiders 

8 8 

4.6 Riskprioritering 
För att få en överblick över de dimensionerande skadehändelserna kan man placera in dessa i en 
riskvärdesmatris (Figur 12) för att dels se vilka man bör prioritera och dels se om man bör fokusera på 
att minska sannolikheten eller minska omfattningen av konsekvensen om hotet förverkligas (Figur 13). 
Normalt brukar konsekvens vägas tyngre än sannolikhet varför färgkodningen blir asymmetrisk [20]. 
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Figur 12. Riskvärdesmatris med inplacerade skadehändelser. Illustration hämtad från H SÄK HOT [20]. 
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4.7 Åtgärder 

 
Figur 13. Riskhantering 
Källa: Generic Systems 

Eftersom identifierade risker i hög grad är generaliserade så kommer även motsvarande 
säkerhetsåtgärder vara generaliserade.  

I Figur 13 illustreras vilken typ av säkerhetsåtgärd som ska vidtas för respektive risk beroende på 
placering i riskvärdesmatrisen; risker i första kvadranten bör förebyggas med både 
konsekvenslindrande (KL) och sannolikhetsminskande (SM) åtgärder, risker i andra kvadranten bör i 
första hand förebyggas genom SM åtgärder vidtas och slutligen bör riskerna i fjärde kvadranten 
förebyggas genom KL åtgärder vilket illustreras i figur 15. När samtliga risker befinner sig i det gröna 
området kan riskerna betraktas som hanterade. Ytterligare säkerhetsåtgärder är normalt inte 
ekonomiskt försvarbara utan nu får man istället hantera riskerna.  

4.7.1 Förslag på lämpliga säkerhetsåtgärder 
I Tabell 11 återfinns de dimensionerande skadehändelserna följda av förslag till lämpliga åtgärder.  

Tabell 11. Förteckning över säkerhetsåtgärder mot dimensionerande skadehändelser. 

Sårbarhet ID Skadehändelse KL/ 
SM 

Åtgärder 

Informations- H01 Eldsvåda, översvämning, etc. KL Säkerhetskopiering 
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Sårbarhet ID Skadehändelse KL/ 
SM 

Åtgärder 

kan slå ut strömförsörjning 
eller datalagringsenheter. 

Reservsystem 

Väldesignade användargränssnitt  H09 Information kan förstöras om 
en följd av oavsiktlig radering 
av behöriga användare 

SM 

Tillräckligt och relevant utbildad 
personal 

H12 KL Säkerhetskopiering 

H14 

Utomstående bryter sig in 
genom klassisk ”hacking” 

SM Intrångsskydd 

Säkerhetskopiering KL 

Reservsystem 

behandlings-
resurser 

H17 Sabotage av utrustning eller 
utslagning av strömförsörjning 

SM Robusta system 

H02 Väderfenomen som stör 
dataöverföring 

KL Alternativa kanaler för 
kommunikation 

H11 Obehörig avlyssning SM Effektiv kryptering 

H13  

Transmissions-
medier 

H18 

Störning av dataöverföring KL Alternativa kanaler för 
kommunikation 

”Wellfare-
stationer” 

H03 Behöriga användare sprider 
oavsiktlig känslig information 
på nätet genom t.ex. ”bloggar” 
och e-post. 

SM Säkerhetsmedvetande hos 
personalen 

H04 Delgivning av egen 
information i syfte att skapa 
förståelse hos 
lokalbefolkningen 

SM Säkerhetsmedvetande hos 
personalen 

Tydliga och kommunicerade 
metoder och rutiner för hur 
information inhämtas/bearbetas 

H05 Subjektivt urval eller 
kulturella feltolkningar 

SM 

Hög kulturell förståelse 

SM Tydliga och kommunicerade 
metoder och rutiner för hur 
information inhämtas/bearbetas 

Den 
personbaserade 
inhämtningen 

H15 Individer delger falsk 
information 

KL Märkning av information med 
avseende på trovärdighet 

Väldesignade användargränssnitt 

Tillräcklig och relevant utbildning 

SM 

Säkerhetsmedvetande hos 
personalen 

Bearbetning 
eller analys av 
information i 
staben 

H06 Feltolkning av indata från 
sensorer leder till felaktigt 
underlag för beslutsfattare. 
Feltolkning kan bero på t.ex. 
låtsasmanövrar och ”mock-
uper” av motparter. 

KL Märkning av information med 
avseende på trovärdighet 
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Sårbarhet ID Skadehändelse KL/ 
SM 

Åtgärder 

Tydliga och kommunicerade 
metoder och rutiner för hur 
information inhämtas/bearbetas 

SM 

Hög kulturell förståelse 

H07 Subjektivt urval eller felaktiga 
slutsatser i staben leder till 
felaktigt underlag för 
beslutsfattare. 

KL Märkning av information med 
avseende på trovärdighet 

Tillräcklig och relevant utbildning 

Tydliga och kommunicerade 
metoder och rutiner för hur 
system ska administreras 

Systemad-
ministrationen 

H08 Otillräckligt underhåll av 
systemet leder till bristande 
tillgänglighet och/eller 
funktionalitet 

SM 

Tydlig ansvarsfördelning 

SM Säkerhetsmedvetande hos 
personalen 

Personal på 
allmänna 
mötesplatser 

H10 
H19 

Personal tappas på information 
genom att fientlig aktör döljer 
sitt motiv 

KL Begränsa tillgången till känslig 
information hos den egna 
personalen 

Noggrann rekrytering av 
lokalanställd personal 

Säkerhetsmedvetande hos 
personalen 

SM 

Effektiv behörighetskontroll på 
informationsresurser 

Lednings-
centraler 

H20 Lokalrekryterad personal med 
tillträde till ledningscentraler 
har flera möjligheter att utföra 
attacker mot informationen 
(”tjuvlyssning”, ”plantering av 
otillåten utrustning etc.) 

KL Säkerhetskopiering 

4.8 Kategorisering av skyddsåtgärder 
Det visar sig i Tabell 11 att åtgärderna kräver kunskap inom flera områden varför man brukar kalla 
informationssäkerhet för ett multidisciplinärt problem [28].  

Som diskuteras i inledningen utgår rapporten från att det är lämpligt att se på IA ur SMKT1-
perspektivet som illustreras i Figur 14. K är svårt att direkt påverka, utan blir ett resultat av 
utformningen av S, M och T.  

                                                      
1 Strukturer, Metoder, Kulturer och Teknik 
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Figur 14. SMKT-perspektivet 
 
Om vi ser tillbaka till föreslagna åtgärder i Tabell 11 så kan vi konstatera att dessa kan vara av S, M, K 
eller T typ, eller kombinationer av dessa.  

Många av de föreslagna åtgärder syftar till att på ett eller annat sätt påverka individers beteende och 
handlingsutrymme vilket dock kan ha negativ inverkan på individens initiativförmåga, öppenhet, 
trygghet och förtroende som ses i Figur 15. Mellan varje par av pilar finns ett vågspel mellan hur hårt 
man ska styra individers beteende och hur mycket man är villig att hämma deras totala förmåga. Dessa 
vågspel kommer att diskuteras närmare för respektive åtgärd. 

 
Figur 15. Exemplifierande bild från LedsystP SÄK Nulägesanalys [28] rörande begränsning av en individs 
handlingsutrymme.  
 
Det visade det sig efter en närmare analys av de enskilda åtgärderna att följande kategorisering kan 
vara lämplig. 
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4.8.1 Metodologiska-tekniska åtgärder 

4.8.1.1 Väldesignade1 användargränssnitt 
Idag ställs generellt inga direkta användbarhetskrav från FM när FM lägger beställningar till FMV 
[26] utan det förväntas FMV omhänderta på bästa sätt inom ramen för sitt designansvar [31]. Dock 
visar empiri [32] att det finns klara brister vad gäller användbarheten av dagens ledningssystem. 
Generellt finns det många problem och svårigheter i samband med utveckling och införande av IT-
stöd i verksamheter vilket leder till att dessa uppvisar stora tekniska brister som dessutom är krångliga 
att förstå och använda vilket leder till att användarna bli ineffektiva, irriterade och stressade [37]. En 
orsak är att de som ska använda sig av IT-stöden sällan står i fokus i utvecklingsarbetet, det visar sig 
ofta vara väldigt svårt att få användarnas krav och behov att styra utvecklingsarbetet [37]. En av 
orsakerna bedöms vara FM minskade personalvolym och den alltjämnt växande bördan av 
internationella insatser, vilket drar majoriteten av tillgänglig personal med relevant kompetens [32].  

I Figur 16 illustreras ett exempel på hur en övergripande metod för användarcentrerad 
systemutveckling kan se ut.  

 
Figur 16. Enkel process för användarcentrerad systemutveckling 
Källa: [37] 

Här behövs alltså dels en struktur som inkluderar kravställning av användbarhet när FM lägger 
beställningar till FMV och dels metoder hos FMV som integrerar användbarhet i systemutvecklingen. 

4.8.1.2 Märkning av information med avseende på trovärdighet 
Ofta visar det sig att relevant information inte används för att det saknas förtroende [22] varför det är 
viktigt att man vet vilken tilltro man kan ha till den tillgängliga informationen. Ett sätt att lösa detta på 
kan vara att märka varje informationspost med en stämpel som indikerar: 

• Källa och pålitlighet hos den, vid muntlig inhämtning anges trovärdighet hos 
individ, vid sensorbaserad inhämtning kan t.ex. upplösning för radarbild anges.  

• I vilken grad informationen är verifierad 

• Om den är i originalform eller har blivit bearbetad, och i så fall på vilket sätt och 
av vem 

• Vilken lägstanivå av datasäkerhet som informationsposten har varit exponerad för 
under transmission (CIA-perspektivet) 

Inom underrättelsetjänsten används ett sådant system för personbaserad inhämtning där man märker 
information enligt de två första punkterna ovan, detta system beskrivs t.ex. i FM UndH Fu 2006 [11]. 
Författarens mening är att detta system kompletterat med de två senare punkterna borde tillämpas på 
all information, såväl sensorbaserad, personbaserad eller annan typ av inhämtning. Centralt är att detta 
blir standardiserat och samtliga inblandande individer har uppfattat och tillämpar standarden på 

                                                      
1 Med väldesignad menas att de ska vara intuitiva, funktionaliteten synliggjord samt ha inbyggda mekanismer för 
förhindrande av oavsiktliga inputs samt andra aspekter som normalt associeras till användarcentrerad 
systemutveckling. 
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samma sätt. Detta kan innebära att standarden måste beskrivas på olika sätt beroende på målgrupp, 
eftersom människor med olika bakgrund kan tolka samma information på olika sätt [17, 39]. 

Lösningen är alltså att utveckla dels en informationsstruktur som möjliggör en sådan märkning, och 
dels en metod för hur man integrerar den i ledningssystemen. Generellt är det viktigt att man tar 
hänsyn till säkerhetsaspekter tidigt i materielutvecklingsprocessen, helst redan i 
konceptutvecklingsfasen. Detta kräver för att ge resultat att det finns en metodisk, iterativ process med 
mätbara och kvantifierbara resultat [35].  

4.8.1.3 Säkerhetskopiering 
Att data går förlorad kan ske som ett resultat av många olika skadehändelser (se tabell 9 och 10) varför 
det är nödvändigt med kontinuerlig säkerhetskopiering av känslig information för att efter attack 
kunna återskapa denna. Detta kräver att det finns en tydlig och kommunicerad metod för detta 
samtidigt som man måste få tillgång till den teknik som krävs. I metoden bör även moment för 
testning av återställning ingå. Detta är ett problem som finns i alla verksamheter och det finns gott om 
metoder och teknik för detta varför författaren inte ägnar detta område ytterligare tid. 

Säkerhetskopiering är i regel standard i alla FM ledningssystem och i mer kritiska system återfinns 
även RAID1-system [27]. 

4.8.2 Strukturella-metodologiska åtgärder 

4.8.2.1 Tillräckligt och relevant utbildad personal 
Att personal är välutbildad är grundläggande för att en organisation ska kunna bedriva sin verksamhet 
effektivt. I sammanhanget brukar man prata om HRM, Human Resource Management, vilket handlar 
om att säkerställa att organisationens medarbetare har rätt kompetens, d.v.s. kunskap, förmåga och 
motivation att använda denna kompetens samt att de ges möjlighet att använda sin kompetens [38]. 
Detta kräver en utbildningsstruktur som medger att varje individ får precis den kompetens denne 
behöver för att kunna bedriva sin del av verksamheten. Här behövs ett nytt synsätt på utbildning, 
program måste kunna skräddarsys efter varje individs behov [32]. Dessutom bör man se på utbildning 
som en kontinuerlig process eftersom utbildning idag tack vare den snabba tekniska utbildningen blivit 
en färskvara.  

 

I USA löste man det under Irakkriget genom att ingenjörer från General Electrics flögs till 
insatsområdet och på plats hjälpte till att underhålla och serva de tekniskt mycket avancerade systemen 
[41]. Detta är dock en mycket känslig fråga eftersom dessa normalt civila individer hamnar i lägen där 
deras agerande direkt kan påverka den militära verksamheten.  

Utbildning är inte bara viktigt för att kunna använda de tekniska systemen utan även för ”Förmåga att 
självständigt bedöma situationen rätt, fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt att agera i 
rätt tid kräver god utbildning och ständig övning.” [1]. 

En del av lösningen är troligen att ha ett modulärt synsätt, där man kan plocka ”utbildningsmoduler” 
och sätta samman dessa till en helhet utifrån individens kompetensbehov. Men man behöver dessutom 
ha metoder för att kompetensinventera organisationen för att tillse behovet av ”rätt man på rätt plats”. 
Här kan påpekas att FM är på god väg i och med Match-IT2-projektet [34].  

                                                      
1 Redundant Array of Indispensable Disks 
2 Match-IT är en implementation av Generic Systems koncept Generic Match för FM:s räkning. 

Om vi ser till hur det ser ut hos FM idag så är man duktig på att ta fram avancerade system, och det 
finns ett starkt teknikfokus [30], men den organisation som FM har idag innehåller inte alls den 
mängd tekniker per stridande soldat som krävs för att hålla systemet igång under insats [33]. 
Dessutom hinner inte utbildningen alls med den snabba teknikutvecklingen inom FM [26, 32], och 
även om den skulle göra det så finns det inte utrymme allokerat i budgeten för att hålla tillräckligt 
med IT-experter inom organisationen [33].  
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Dessutom har utbildning en viktig funktion för att förbereda personalen på den nya typen av aktörer 
som beskrivs i scenariot och verksamhetsanalysen. I första hand måste man ha förståelse för hur dessa 
tänker och fungerar. Här har det svenska försvaret en klar fördel tack vare sin historia av 
internationella insatser ibland annat Kosovo, Afghanistan, Liberia, Sudan etc. De erfarenheter som 
erhållits där tas effektivt tillvara på så sätt att i princip samtliga lärare som är inblandade i utbildningen 
av den svenska delen av NBG har erfarenhet av internationella insatser [41]. 

Slutligen har utbildningsdelen en viktig funktion att se till att samtliga individer har god kännedom om 
de säkerhetspolicies som finns: ”Of critical importance to the assurance of information security is the 
establishment of an enterprise training program with verifiable training protocols to ensure that all 
personnel (new and existing) are fully aware of such polices and procedures so that they can be put 
into practice on a daily basis.” [35]. 

4.8.2.2 Säkerhetsmedvetande hos personalen 
Säkerhetsmedvetande hos personalen handlar delvis om att synliggöra hot mot information, vilket i sig 
kan vara svårt av dess natur. Blir du rånad på pengar märker du det och känner konsekvensen direkt. 
Blir du rånad på information så är det inte säkert att du märker det. Dessutom kan förståelse för den 
skada det orsakar saknas om du inte känner till vilket behov andra parter har av din information [29].  

Ett förslag är att ge exempel på hot, risker och konsekvenser av ovarsamt hanterad information och 
låta detta vara en del av informationssäkerhetspolicyn (se ovan). 

4.8.2.3 Effektiv behörighetskontroll på informationsresurser 
I multinationella insatser kommer lokalanställd servicepersonal ofta väldigt nära 
informationsbehandlingsresurser varför det finns en överhängande risk att dessa rekryteras av 
motparter. Då är det viktigt att det finns effektiva behörighetskontroller på dessa resurser. Det kan dels 
röra sig om inträdeskontroll till rum som hyser utrustningen och dels att den tekniska utrustningen i sig 
har behörighetskontroll. Men å andra sidan är detta ett vågspel; för omständliga behörighetskontroller 
gör att de behöriga användarna skapar genvägar, t.ex. skriver upp lösenord på lappar de förvarar i 
närheten etc. [17].  

Det som behövs är mekanismer som är effektiva både användarmässigt och säkerhetsmässigt. Just nu 
går trenden mot biometriska behörighetsmekanismer, som både ger hög säkerhet och 
användarvänlighet. T.ex. utrustas många nya bärbara datorer med fingeravtrycksläsare vilket alltså 
förtar behovet av lösenord.  

Ett förslag att hantera detta problem är att i systemutvecklingen ha metoder som tidigt involverar 
användarna och deras krav för att hitta lösningar som uppfyller både krav på användbarhet och 
säkerhet.  

4.8.2.4 Tydliga och kommunicerade metoder och rutiner för hur information 
inhämtas/bearbetas 

Empiri visar att vid alla tillfällen då människor har någon form av informationshanterande funktion, 
insamling, sammanställning, tolkning, analys, eller bara som informationsbärare så finns det risk för 
att individens erfarenheter, kulturella bakgrund, värderingar och individuella mål genererar hot mot 
information ur CIA-perspektivet [22].  

Samtidigt är det en nödvändighet att inhämtare, bearbetare och analytiker kan göra subjektiva 
tolkningar för att kunna identifiera mönster och på så sätt kunna förutsäga beteende hos individer och 
grupper [29]. Grundläggande för att kunna göra ”sunda” subjektiva tolkningar är att personalen har 
stor erfarenhet samt god kulturell kompetens (se avsnitt 4.8.4.1). För att kunna avgöra vilken tilltro 
man kan ha till sådan information är det viktigt att känna till vilka som har inhämtat/bearbetat 
informationen (och deras erfarenhet). Se vidare i avsnitt 4.8.1.2. 

Forskning visar att A-priori-information (förhandsinformation) krävs för att en individ ska kunna 
skapa en mental världsbild från en enskild informationspost (t.ex. bild från en sensor), den ligger 
också till grund för hur vi tolkar den givna informationsposten [39]. Alltså är det nödvändigt att 
samtliga har liknande A-priori-information för att undvika feltolkningar.  
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Det som behövs är således tydliga metoder som säkerställer ”sund” subjektivitet och dessutom i mesta 
möjliga mån ser till att individer har liknande A-priori-information samtidigt som de individer som 
metoden innefattar har förståelse för metoden och varför man ska använda den, annars finns risk för att 
metoden inte efterlevs. Här bör man även betrakta vågspelet mellan kontroll och individens 
handlingsutrymme.   

Detta löses normalt genom informationssäkerhetspolicies, ett måste för verksamheter som har 
informationsmässiga skyddsvärden; ”An organization’s information security is only as good as the 
policies and procedures designed to maintain it” [35]. Informationssäkerhetspolicyn är det dokument 
som fastslår rutiner, metoder, strukturer, ansvarsfördelningar samt ledning av arbete med 
informationssäkerhet -  en uppenbar nödvändighet för ett strukturerat arbetssätt med 
informationssäkerhet. Dessutom är det viktigt att detta dokument är levande och regelbundet gås 
igenom samt förändras i takt med omvärlden (nya hot uppkommer ständigt) [42, 35].  
 

4.8.2.5 Tydliga och kommunicerade metoder och rutiner för hur system ska administreras 
Med anledning av utvecklingen mot allt mer komplexa system av system följer ett antal negativa 
konsekvenser [33]: 

• Möjligheterna att införa elak programkod i näten ökar. 

• Man blir mer beroende av nyckelpersoner som förstår IT. 

• Den ökade komplexiteten medför ökade risker för fel. 

Detta belyser behovet av tydliga och kommunicerade metoder och rutiner för hur system ska 
administreras. Dessutom belyses problemet som diskuteras ovan; att FM har för lite tekniker per 
stridande soldat, och inte heller utrymme för det i budgeten. Som diskuterades ovan omfattas även 
detta av informationssäkerhetspolicyn (eller underliggande dokument) där man fastslår rutiner för hur 
system ska administreras och underhållas för att säkerställa tillräcklig informationssäkerhet. 

4.8.2.6 Tydlig ansvarsfördelning 
När det gäller att upprätthålla säkerheten och tillgängligheten för systemen är det av största vikt att det 
finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för att alla ska kunna förstå sin egen och andras uppgift och 
ansvar [27]. Dock bör man även här se det som ett vågspel; om man detaljstyr för mycket finns det 
risk för att man sänker medarbetarnas motivation.  

4.8.3 Rent tekniska åtgärder 
Förslagen nedan är klassiska tekniska åtgärder och ligger utanför avgränsningarna för denna rapport.  

• Reservsystem (s.k. redundans) 

• Robusta/härdade system 

• Alternativa kanaler för kommunikation (masknät) 

• Effektiv kryptering (signalskydd för kommunikation, kryptering av hårddiskar etc.) 

• Intrångsskydd (Brandväggar, antivirus, IDS1 etc.) 

4.8.4 Kulturella åtgärder 

4.8.4.1 Hög kulturell förståelse 
Att personalen har en hög kulturell förståelse är nödvändigt för att den muntliga inhämtningen och 
bearbetningen av denna ska vara effektiv och feltolkningar undvikas. Att uppnå detta bedöms vara 
svårt utifrån NBG:s perspektiv eftersom de på förhand inte vet vilka kulturer de kan komma att möta 
vid en eventuell insats. Dock härstammar i princip alla kulturer från ett fåtal ”grundkulturer” och delar 
därmed en gemensam värdegrund [29]. 

                                                      
1 Intrusion Detection Systems, system för att upptäcka intrångsförsök i informationsbehandlingssystem. 
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Ett förslag på hur man kan hantera detta problem är dels att i NBG:s utbildning inkludera grundkurser 
i respektive ”grundkultur” och dels att vid rekrytering ta särskild hänsyn till kulturell bakgrund och se 
denna som en tillgång ur detta perspektiv. Det senare måste självklart balanseras mot andra 
rekryteringskrav som kompetens, värderingar, samarbetsförmåga, etc.  

4.8.5 Strukturella åtgärder 

4.8.5.1 Begränsa tillgången till känslig information hos den egna personalen 
Att begränsa personalens tillgång till information är ett effektivt sätt att begränsa konsekvensen av att 
den egna personalen tappas på information. Dock kan detta ge bieffekter i form av att personalen 
upplever ett lägre förtroende från ledningen vilken i sin tur kan ha negativ inverkan på deras lojalitet 
och förmåga att förstå chefens avsikt med verksamheten (Understanding the Commanders Intent). 

4.8.6 Metodologiska åtgärder 

4.8.6.1 Noggrann rekrytering av lokalanställd personal 
Att säkerställa att den lokalt anställda personalen (t.ex. vid internationella insatser) är lojala kan vara 
mycket svårt när dessa kan ha stora skillnader både vad gäller kultur och värderingar. Det man kan 
göra vid rekryteringen är att i första hand försöka identifiera vad som motiverar individen, eller helt 
enkelt begränsa användandet av lokalt anställd personal.  
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5 Informationstilltro 
Hitintills kan rapporten liknas vid en traditionell informationssäkerhetsanalys, med skillnaden att 
författaren ägnat humanfaktorer långt mer utrymme än vad som normalt görs. Nu återstår det 
egentligen viktigaste steget; att utveckla begreppet IA för att se vilka nya krav det ställer gentemot 
klassisk informationssäkerhet.  

Detta görs genom en mindre litteraturstudie av bland annat forskningsrapporter från FOI1 och även 
annan litteratur där tilltro ur olika perspektiv behandlas. Resultaten från dessa sammanställs i en 
hierarkisk figur där underliggande krav/faktorer visas. Dessa ligger sedan till grund för den fortsatta 
analysen.  

På liknande sätt som i föregående kapitel (IA Risk Management) ges förslag på hur man ska hantera 
dessa nya krav/faktorer. Dessa visade sig i flera fall sammanfalla med föreslagna åtgärder i föregående 
kapitel vilket antyder till att den metod (inklusive de underliggande metoderna på kapitelnivå) som 
använts i rapporten erbjuder ett strukturerat arbetssätt med IA. 

Nödvändigheten av tilltro kan motiveras av dessa citat: 

I ett system med stor lokal frihet (Brehmer, 2002) där beslutsfattaren, som samtidigt är 
genomförare, utgår ifrån information från tekniska system i större utsträckning än 
tidigare, krävs troligen att beslutsfattaren kan lita på informationen som han/hon får. Det 
innebär att beslutsfattaren i stor utsträckning är beroende av informationssystemet. 
[3, s8] 

… operatörer och beslutsfattare i högre grad än tidigare, troligen kommer att inhämta 
information via stora system i nätverk och därigenom skaffa sig beslutsunderlag som kan 
grunda sig på ett mycket stort antal informationskällor, hamnar källan (inte 
nödvändigtvis geografiskt) långt från användaren. Han eller hon får svårare att bilda sig 
en uppfattning om informationens kvalitet. Rapporter, iakttagelser, sensordata o.s.v. får 
en anonym inramning och kanske inte ens framgår i sin ursprungliga form utan har 
fusionerats med andra data för att verifieras och öka i exakthet. [3, s8] 

Tilltro är en central fråga inom NATO. Distribution, lagring och bearbetning av 
information förutsätter att informationslämnaren har förtroende för, d.v.s. tilltro till, de 
potentiella mottagarnas sätt att hantera och använda den. Om sådan tilltro saknas, 
försvåras både informationsinmatning och informationsspridning … som är en central 
ambition i det strategiska och operationella nytänkande som präglar det framtida 
arbetssättet i NATO. [39, s17] 

Som diskuterades i inledningen är det viktigt att tilltron motsvarar systemets verkliga förmåga att leva 
upp till sitt ändamål. Ett exempel där för hög systemtilltro kunde ha orsakat kärnvapenkrig inträffade 
26:e september 1983:  

I en hemlig bunker söder om Moskva övervakar överstelöjtnant Stanislav Petrov en skärm kopplad 
till en satellit som övervakar USA:s missilbaser. Strax efter midnatt ser Petrov på sin monitor en 
ensam kärnvapenmissil avlossad från en av dessa baser, på väg mot Sovjet, som sedan följs av vad 
som ser ut som ytterligare fyra missiler. Enligt gällande order ska Petrov nu varsko generalstaben 
som då kommer att svara med sovjetiska kärnvapenmissiler. Han väljer dock att ignorera 
systemets varningar (och därmed bryta mot gällande regler) och varskor inte generalstaben. 
Sedermera visar det sig att vad satelliten sett var atmosfäriska fenomen med karakteristik som en 
amerikansk kärnvapenmissil [40]. 

Samtidigt kan för låg tilltro innebära att relevant information inte beaktas och ”dåliga” beslut tas. Ett 
exempel på för låg informationstilltro inträffade under marskravallerna: 

XX jobbar för MUST i Kosovo under Marskravallerna 2004 och får verifierad information om att 
ett mycket stort antal kosovoalbaner är på väg mot en av de serbiska enklaverna, XX kan dessutom 

                                                      
1 Totalförsvarets forskningsinstitut.  
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se det med egna ögon. XX rapporterar till MUST högkvarter i Sverige som inte värderar 
informationen som trovärdig och hävdar att det XX beskriver helt enkelt inte är möjligt. Ett dygn 
senare får MUST samma information, fast via media som har filmat det hela. De inser nu att det 
verkligen är sant och vidarebefordrar genast beslutsunderlag för eventuella åtgärder (förstärkning 
av trupper t.ex.). Som tur är påverkar inte misstaget utgången av oroligheterna. Hade media inte 
lyckats filma detta hade det varit sannolikt att MUST misstrott informationen under en längre tid 
vilket under andra omständigheter mycket väl kunnat leda till att såväl ett stort antal serber som 
svenska KFOR soldater fått sätta livet till [22]. 

 

Detta bekräftas även av rapporten Perspektiv på tilltro i multinationella operationer [39]. 

Hur skapar man då en sådan kalibrerad tilltro? Efter att ha inspirerats av forskningsrapporterna 
Systemtilltro [3], Kollektivt beteende och tidig förvarning [13], Perspektiv på tilltro i multinationella 
operationer [39] samt presentationen Människan i ett nytt och bättre försvar [44] och boken Sources 
of Power: How people make decisions [45] har författaren använt respektive resultat/slutsats och 
utvecklat en begreppsstruktur för detta som illustreras i Figur 17.  

 
Figur 17. Faktorer nödvändiga att beakta för att erhålla en kalibrerad tilltro för informationen hos 
användaren.  
 
Den första centrala iakttagelsen är att det finns tre faktorer som påverkar vilken tilltro till 
informationen en användare kommer känna; (1) vilken tilltro denne har för systemet som förmedlar 
informationen, (2) vilka kvaliteter informationen uppvisar samt (3) faktorer kopplade direkt till 
användaren. 

(1) och (2) bekräftas av empiri [32] och (1) och (3) bekräftas av rapporten Perspektiv på tilltro i 
multinationella operationer [39]. 

Informationstilltron måste vara kalibrerad, d.v.s. den ska avspegla informationens verkliga 
tillförlitlighet. 
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5.1 Systemtilltro 
Systemtilltro bör ses ur två perspektiv; dels måste man ha tilltro till det tekniska systemet, och dels 
tilltro till de individer som ingår i systemet (inhämtare, bearbetare, analytiker, administratörer etc.). 

5.1.1 Citat 
Citat som motiverar nödvändigheten att användarna känner förtroende för systemet: 

Operatörerna kommer alltså många gånger att befinna sig långt ner i stresskonen där 
deras fysiska, mentala och känslomässiga förmåga är mer eller mindre begränsad. 
Många viktiga beslut som skulle kräva en avspänd och trygg miljö kommer förmodligen 
att behöva tas under stark press. Systemen får då inte vara sådana att de ökar 
stresspåslaget och blir till en ”extra fiende” utan måste hjälpa operatören och istället 
medverka till en lägre stressnivå. Denna extrema miljö ställer systemtilltron på sin spets, 
i synnerhet i ett framtida NBF1, där tilltron till systemet i hög grad beror av 
informationen från ett ”anonymt” tekniskt system istället för från en överordnad chef. [3, 
s18] 

I införandet av det nya nätverksbaserade försvaret (NBF) får frågan om tilltro mellan en 
operatör och systemet en allt större betydelse. Samverkan mellan användare och system 
är mycket viktigt om synergieffekter skall uppnås. [3, s2] 

5.1.2 Språk och kommunikation 
När det gäller systemtilltro har det visat sig att språk och talkommunikation i allmänhet har en mycket 
central betydelse ur många hänseenden. För det första är språkkunskap grundläggande för att vi ska 
kunna förstå varandra och förstå information vi får på annat sätt. Dessutom visar empiri att det inte 
räcker med att människor talar samma språk, de måste dessutom bruka språket på ett visst sätt, detta 
kan illustreras med två exempel från verkligheten:  

Vid ett tillfälle (under Marskravallerna, författarens anmärkning) körde en av den svenska 
styrkans bepansrade fordon ut i folkmassan. Den blev då angripen av människor med järnrör som 
genom att stå i vägen och klättra upp på fordonet blockerade reträtten. Pansarfordonet gjordes 
obrukbart genom att avgasröret sattes igen med potatis och däcken skars sönder. - - -  
Amerikanska helikoptrar gjorde överflygningar över området och Hans Håkansson fick via radio 
kontakt med dessa varför han bad om assistans i form av observation och bevakning. Han möttes 
dock av skepsis och ifrågasättande och fick inte någon hjälp från helikoptrarna. En svensk soldat 
bad att få försöka etablera kontakt och tog över radioförbindelsen. Efter att ha ... använt ett för 
dem känt språkbruk, "This is Viking 4 4..." ... fick han tillgång till den hjälp man behövde från 
luften! Det visade sig att han deltagit i en tidigare mission där man samarbetat med amerikanska 
helikopterstyrkor. Han använde en form av kommunikation som piloterna kände igen varför han 
vann deras tilltro och fick dessa ovärderliga resurser till hjälp. [39] 

En kollega till Bengt Ackzell på FN-mission skrev en order åt amerikanare. Dock kom dessa snart 
tillbaka och hävdade att ordern var fullständigt tvetydig, de visste inte ens åt vilket håll de skulle 
gå. Han läste igenom ordern och såg inget problem varför han tog pappret i handen och gick runt 
på hela ”campen” och lät representanter från alla länder läsa ordern. Alla som var ”icke-native-
english-speakers” tolkade den på det sätt han avsett. Engelsmännen som visste att det var han som 
hade skrivit den förstod, men förstod även att amerikanarna kunde ha problem med den. 
Australiensare och nya zeeländare såg den som tvetydig men i och med att de visste att det var en 
icke-engelskspråkig som skrivit den så var det ingen tvekan om vad han ville uppnå medan varken 
amerikanare eller kanadensare förstod vad han hade skrivit [23]. 

Av dessa exempel ser vi att språket har betydelse inte bara för tilltron men även för att information ska 
kunna tolkas på avsett sätt. Och just när det gäller tilltro har talkommunikation en särskild betydelse.  

Den snabba teknikutvecklingen för ofta med sig alternativa sätt till kommunikation, i första hand i 
form av meddelanden, e-post, SMS etc. och när det gäller FM så finns tidigare nämnda DART. Dock 

                                                      
1 Nätverksbaserat försvar (NBF) är ett utvecklingskoncept inom FM där alla stridande enheter skulle bidrar med 
olika sensordata. Dessa sensordata kan sedan generera en gemensam lägesbild för alla inblandade; från högsta 
stab ner till enskild individ. 
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är det så att denna typ av kommunikation ofta inte är tillräcklig eftersom meddelandena ofta är väldigt 
korta och precisa och därmed saknar såväl bakgrundsinformation som möjlighet till att förstå chefens 
intention (understanding the commander’s intent). Det har visat sig att för taktiska beslutfattare, t.ex. 
stridsflygplanspiloter upplever en mycket större osäkerhet om de får ett kort textmeddelande som 
order istället för traditionell ordergivning via talkommunikation[41]. 

Alltså när det gäller språk kan vi konstatera att man först och främst måste tala samma språk, men 
även hur man brukar språket påverkar hur vi förstår varandra och vilken tilltro vi får till såväl individer 
som tekniska system. Litteraturstudier bekräftar detta genom slutsatser att system som kan förklara sig 
i större mån erhåller förtroende från användaren [3]. 

5.1.3 Tilltro till människorna i systemet 
Det är lätt att fokusera på tekniken när man analyserar systemen, man glömmer bort att det är 
människor som specificerar, utvecklar, bygger, använder och avvecklar systemen. Dessutom när det 
gäller ledningssystem är det som nämnts tidigare människor som matar systemen med information, 
människor som bearbetar informationen i systemet och i slutändan fattar beslut utifrån underlag som 
förmedlats av systemen. En naturlig följd är att man måste kunna lita på de människorna för att kunna 
ha förtroende för systemet.  

I Systemtilltro [3] genomförs en litteraturstudie där tre grundläggande faktorer för tilltro mellan 
människor presenteras: förutsägbarhet, pålitlighet och övertygelse (diskuteras närmare nedan). I 
samma rapport kommer man även fram till att användaren av ett system måste känna att individerna i 
systemet är ansvarstagande.  

I rapporten Perspektiv på tilltro i multinationella operationer [39] dras slutsatsen utifrån empiri att 
även språket har signifikant betydelse för tilltron. Då menas inte bara om man pratar svenska eller 
något annat språk, utan hur man uttrycker sig. De faktorer som påverkar tilltro till individerna i 
systemet redovisas nedan (från samma källa). 

5.1.3.1 Förutsägbarhet 
Erfarenheter av en individs beteende påverkar tilltron, genom att man får en uppfattning om hur en 
individ kommer att agera i en given situation. Desto större gemensam historia man har tillsammans 
med en viss individ desto lättare blir det att förutsäga dennes beteende vilket skapar tilltro.  

5.1.3.2 Pålitlighet 
Individens karaktär, i synnerhet egenskaper som ärlighet, lojalitet etc. är avgörande för tilltro. En 
människa som upplevs som ärlig och lojal får naturligt större förtroende av andra.  

5.1.3.3 Övertygelse 
En individs beteende kan inte alltid förutsägas enbart som resultat av historia tillsammans, utan det 
kan alltid inträffa nya extrema situationer som relationen inte upplevt tidigare. För att kunna förutse 
sådant beteende i sådana situationer krävs en närmare relation som gör att man kan dra slutsatser om 
den andre individens underliggande motiv och intentioner.  

5.1.3.4 Ansvarstagande 
Experiment visar att särskilt ledningen och leverantören av systemet måste uppvisa ett tydligt 
ansvarstagande, men detta gäller även individerna i systemet [3].  

5.1.4 Tilltro till det tekniska systemet 
Tilltro till det tekniska systemet handlar om att skapa förtroende för det tekniska systemet som sådant 
hos användarna och med hänsyn till denna rapports inriktning har författaren valt att använda följande 
definition:  

 

Tilltro till det tekniska systemet ”... är operatörens subjektiva bedömning av systemets förmåga att 
lösa sin uppgift även i ogynnsamma, extrema situationer.”[3]. 
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I samma källa [3] genomförs en litteraturstudie där ett antal aspekter av särskild betydelse listas, varav 
ett urval presenteras här: 

• I interaktion mellan människor visar studier att utseendet har inflytande på tilltron eftersom 
det i regel är det allra första intrycket man får av en annan människa. På samma sätt har 
användarens första kontakt med ett system inverkan på tilltron. Alltså har t.ex. 
marknadsföringen och presentationen av ett nytt system inverkan på den framtida tilltron. 

• Användaren kommer att interagera med systemet som om det vore mänskligt, d.v.s. systemet 
tillskrivs en personlighet. 

• Kan systemet förklara sig ökar tilltron. Här ser vi återigen en koppling till paradigmskiftet som 
diskuterades i inledningen: från förvaltar- till förbrukarattityd. Genom att systemet förklarar 
sig genom att visa brister i informationen, och fyller ut luckor genom att känna igen mönster 
så upplever användaren en större tilltro till informationen.  

• Tilltro är beroende av sårbarheten, d.v.s. tilltroproblematiken ökar när sårbarheten ökar.  

I andra delen av rapporten genomförs en empirisk studie av vilka faktorer som är styrande för att skapa 
systemtilltro (notera att de inkluderade människorna i begreppet system). De faktorer som 
inledningsvis beaktades var förutsägbarhet, förmåga, robusthet, familjaritet, begriplighet, 
användbarhet, driftsäkerhet, pålitlighet, ansvarstagande, välmening samt kontrollerbarhet. Resultatet 
visade att fyra av dessa har signifikant större betydelse för att framkalla tilltro, varav tre var direkt 
kopplade till det tekniska systemet: 

5.1.4.1 Förutsägbarhet 
Användaren upplever att den kan förutspå hur systemet kommer att agera/reagera på givna inputs. Är 
ofta kopplat till användarens erfarenhet från systemet men påverkas även av användargränssnittets 
utformning. 

5.1.4.2 Användbarhet 
Användarens uppfattning om i vilken mån systemet är användbart för dess ändamål.  

Användaren måste bygga upp ett sammanhang och en helhet av systemet, d.v.s. göra systemet 
begripligt (att jag förstår systemet), meningsfullt (att jag vill använda systemet) samt 
hanterbart (att jag kan använda systemet) för den situation denne befinner sig i [3]. 

5.1.4.3 Robusthet 
Systemets förmåga att alltid kunna erbjuda funktionalitet även under extrema förhållanden. 

5.1.5 Sammanställning och förslag på möjliggörare 
I Tabell 12 och Tabell 13 sammanställs de faktorer som behöver beaktas för att skapa tilltro till 
individerna i systemen. Dessutom ges förslag på möjliggörare till dessa.  

Tabell 12. Förslag på möjliggörare till tilltrofram kallande faktorer associerade till det tekniska systemet 

Faktor Möjliggörare/åtgärd 

Robusta/härdade system Förutsägbarhet 

Väldesignade användargränssnitt 

Väldesignade användargränssnitt 

Standardiserad presentationsstruktur 

Användbarhet 

God informationsarkitektur 

Robusta/härdade system Robusthet 

Tillräcklig prestanda 
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Faktor Möjliggörare/åtgärd 

Reservsystem 

Säkerhetskopiering 

 
Tabell 13. Förslag på möjliggörare till tilltrofram kallande faktorer associerade till individerna i systemet. 

Faktor Möjliggörare/åtgärd 

Förutsägbarhet 

Pålitlighet 

Övertygelse 

Ansvarstagande 

Språk 

Samövningar 

Utbildning 

Teambuilding 

Starkt och tydligt ledarskap 

Tydliga och kommunicerade 
metoder och rutiner för hur 
information inhämtas/bearbetas 

 

Faktorerna i Tabell 13 har alla samma förslag på möjliggörare/åtgärd vilket illustreras genom 
avsaknaden av linjer mellan rader under den kategorin.  

5.2 Informationskvaliteter 
När man har ett system som uppfyller ovan ställda krav/mål är nästa steg att användaren ska kunna 
använda den förmedlade informationen på avsett sätt.  

Ett exempel då undermålig informationskvalitet kunde ha kostat en människa livet inträffade den 24 
september 1998: 

Under natten började vatten spruta in i smältan i sodahuset på Vallviks Bruk, vilket fick 
larmsystemet att skicka en stor mängd larm, men inget av dem gick att tolka, trots en massa 
mätpunkter kunde operatörerna inte vägledas om vad som var fel och operatören Christer Wall var 
tvungen att själv kontrollera vad som var fel i sodahuset - då exploderade pannan, men Christer 
överlevde som genom ett mirakel [46]. 

Här hade man ingen nytta av larmsystemet eftersom informationen inte gick att tolka på rätt sätt 
tillfördes ingen ny kunskap, varför man blev tvungen att skaffa sig en egen uppfattning om vad som 
hände. Detta belyser vikten av att informationen man får måste vara relevant och kan tolkas på avsett 
sätt. Andra aspekter som diskuteras inom detta område är den ständigt ökande tillgången på 
information, under en vanlig dag motsvarar den information vi uppsnappar 400 terabyte, och trenden 
är att den mängden är på väg uppåt. Det illustrerar tydligt ett behov av att effektivt kunna strukturera, 
sålla och processa/interpretera information och syftet är som alltid att på något sätt kunna förutse 
framtiden [47]. 

Sådana faktorer diskuteras nedan och är inspirerade från bildspelet Människan i ett Nytt och Bättre 
Försvar (NBF) av Övlt Arne Worm [44]. 

5.2.1 Tillförlitlighet 
Undersökningar från hur bilförare behandlar information från avancerade trafikguidesystem visar att 
förarna presterade bäst om information var till 100 % korrekt. Om den var till 71 % korrekt 
accepterade förarna informationen och använde den, men när informationen endast var korrekt i 43% 
av fallen försämrades prestationen markant [3]. Detta bekräftar förutom faktorn tillförlighet även 
nödvändigheten av risk management delen (se kapitel 4) i metoden som används i rapporten. 
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Dessutom påverkar användarens kännedom om: källan till informationsposten, i vilken mån den är 
verifierad och hur den har hanterats den upplevda tilltron. Om användaren vet dessa kan den lättare 
bedöma vilken tilltro den kan ha till den aktuella informationsposten. 

5.2.2 Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar alltså om att informationen är strukturerad på ett sådant sätt (databaser, 
lagringsplatser etc.) att användaren tydligt ser vilken information som finns tillgänglig och hur de får 
tag på den [26]. Blir en uppenbar nödvändighet i pressade situationer där snabba beslut måste tas.  

5.2.3 Relevans  
Relevans hänger delvis ihop med tillgänglighet; ska en beslutsfattare snabbt kunna fatta beslut gäller 
det att nödvändig information inte döljs/blockeras av irrelevant information. 

5.2.4 Komplexitet 
Komplexitet handlar helt enkelt om att informationen ska presenteras på ett sådant sätt att kärnan 
tydligt förmedlas så att feltolkningar och missförstånd undviks. Kan delvis kopplas till faktorn språk 
som diskuteras i avsnitt 5.1.2. 

5.2.5 Sammanställning och förslag på möjliggörare 
I Tabell 14 sammanställs de faktorer som är associerade till informationskvaliteter. Dessutom ges 
förslag på möjliggörare/åtgärder för dessa.  

Tabell 14. Beskrivning av informationskvalitetsfaktorer och förslag på möjliggörare till dessa 

Faktor Möjliggörare/åtgärd 

Tillförlitlighet  Märkning av information med avseende på 
trovärdighet 

Väldesignade användargränssnitt 

God informationsarkitektur 

Tillgänglighet: 

Kontextuell sökfunktion 

Filterfunktioner Relevans 

Kontextuell sökfunktion 

Standardiserad presentationsstruktur Komplexitet: 

Tydliga och kommunicerade metoder och rutiner 
för hur information inhämtas/bearbetas 

5.3 Faktorer kopplade till användaren 
I litteraturstudien som görs i FOI-rapporten Systemtilltro [3] identifieras ett antal egenskaper hos 
användaren som påverkar densammes tilltro. Dessa redovisas nedan: 

• Personlig disposition: Olika människor har olika utgångspunkt när det gäller tilltro; en del 
litar på någon från start för att sedan ”kalibrera” tilltron vartefter erfarenheterna kommer 
medan andra startar med att inte lita på andra individer.  

• Inlärningsstil: Olika människor har olika sätt för hur vi omvandlar information till kunskap. 

• Locus of Control (LOC): Beskriver huruvida en individ upplever att saker i närheten ligger 
inom hennes kontroll eller inte. En inre LOC kan individen själv påverka men inte en yttre 
LOC. 



 53

• Känsla av sammanhang: För att en individ ska kunna agera krävs att hon förstår situationen, 
att hon upplever att hon berörs av den och slutligen att hon har möjlighet att påverka den.  

• Personlig erfarenhet: Genom erfarenhet får individen tillgång till ”mönster” som gör att denne 
kan känna igen och tolka situationer. T.ex. är erfarenheten att systemet inte är pålitligt 
kommer denne naturligt att sätta liten tilltro till det.  

• Stress: Se avsnitt 5.1.1. 

Dessa bedöms av författaren vara för omfattandet att diskutera inom ramen för denna rapport. 

5.4 Kategorisering av möjliggörare/åtgärder 
På samma sätt som i tidigare kapitel kan man se dessa möjliggörare/åtgärder ur SMKT-perspektivet. I 
det här fallet visade det sig att följande kategorisering är lämplig. Nedan följer även en närmare 
beskrivning av respektive möjliggörare.  

5.4.1 Metodologiska/tekniska möjliggörare 

5.4.1.1 Väldesignade användargränssnitt  
I FOI-rapporten Perspektiv på tilltro i multinationella insatser [39] dras slutsatsen att det är bättre med 
enkla och användbara system som användarna känner tilltro till än sofistikerade oanvändbara som inte 
medger tillräcklig tilltro. Dessutom anses att det finns mycket att vinna om man redan i utvecklingen 
av system tar hänsyn till vad användaren bygger sin tilltro på. Se även avsnitt 4.8.1. 

5.4.1.2 God informationsarkitektur 
Att informationen är strukturerad på ett sätt som gör den överskådlig samtidigt som man snabbt kan 
komma åt relevant informationen är en naturlig fördel för en beslutsfattare i en krissituation. Detta kan 
kräva att man måste separera IT-systemets datamodell från dess informationsmodell. Med datamodell 
menas hur informationen lagras och hanteras i ”bakgrunden” medan informationsmodellen är hur den 
data som finns i datamodellen presenteras för användaren [27].  

5.4.1.3 Märkning av information med avseende på trovärdighet 
Se avsnitt 4.8.1. 

5.4.1.4 Säkerhetskopiering 
Se avsnitt 4.8.1. 

5.4.1.5 Kontextuell sökfunktion 
Undersökningar visar att 80 % av all information är ostrukturerad (webbsidor, e-post etc.), vilket gör 
det svårt att hitta denna information och ännu svårare att strukturera den. Detta problem har bland 
annat resulterat i verktyget Autonomy, ett sökverktyg som kan söka igenom ostrukturerade mängder 
information och strukturera den utifrån sökordet. Dessutom behöver inte användaren anpassa 
sökningen efter typ av källa (datamodellen) (webbsidor, e-post etc) utan kan söka efter all form av 
information på samma sätt, som också presenteras på samma sätt [48]. Med andra ord har 
datamodellen separerats från informationsmodellen, vilket i sin tur öppnar nya möjligheter till 
kompatibilitet med andra nationers ledningssystem (teknisk interoperabilitet) [27].  

5.4.1.6 Filterfunktioner 
Kan vara av både teknisk och mänsklig typ. Ett förslag som diskuteras är en servicefunktion som på 
plutonnivå utgörs av tre befattningar. Avtappningsbefäl som ser till att relevant information från det 
yttre nätverket kommer plutonen till del, kollektiv kunskapsspridare som ser till att endast relevant 
information förmedlas vidare till enskilda soldater så att dessa inte dränks av ovidkommande 
information. Slutligen finns en ”återmatare” som förser det övergripande nätverket med information 
om plutonens verksamhet och observationer [24]. 
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5.4.2 Strukturella/metodologiska möjliggörare 

5.4.2.1 Tydliga och kommunicerade metoder och rutiner för hur information 
inhämtas/bearbetas 

Se avsnitt 4.8.2. 

5.4.2.2 Tydlig ansvarsfördelning 
Se avsnitt 4.8.2. 

5.4.2.3 Starkt och tydligt ledarskap 
Då hanteringen av information blir allt viktigare och samtidigt blivit mer komplext och 
svåröverskådligt ökar kraven på tydligt och kraftfullt ledarskap i dessa frågor. IA är i alla avseenden 
en fråga som varje organisations högsta ledning måste gå i bräschen för – god IA börjar och slutar med 
den högsta ledningens förmåga och vilja att fortlöpande hantera dessa frågor [27]. 

5.4.3 Rent tekniska möjliggörare 

5.4.3.1 Reservsystem  
Se avsnitt avsnitt 4.8.3. 

5.4.3.2 Robusta härdade system 
Se avsnitt avsnitt 4.8.3. 

5.4.3.3 Tillräcklig prestanda 
Långa väntetider kan innebära att tilltron till systemet avtar [39]. 

5.4.4 Metodologiska möjliggörare 

5.4.4.1 Teambuilding, samövningar och andra personliga möten 
Flera rapporter [39, 3] och empiri [19, 22, 26] pekar på att personliga möten i form av t.ex. frekventa 
multinationella övningar/insatser och andra samarbeten är ett effektivt sätt att överbrygga kulturella 
friktioner och skapa tilltro mellan såväl nationer som individer [27]. 

Dessutom är det en nyckel för att uppnå sann interoperabilitet, d.v.s. såväl teknisk, kulturell, 
metodologisk som strukturell. Ett förslag kan dock vara att utvärdera övningar och insatser utifrån 
kulturella aspekter i syfte att kunna inrikta planeringen av utbildning, övningar och insatser [27]. 

5.4.4.2 Standardiserad presentationsstruktur 
Att information presenteras på ett enhetligt sätt gör att användare enklare kan ta till sig information. 
Dessutom skulle det vara till fördel för användaren om information kan överlagras och på så sätt 
underlätta skapandet av en mental lägesbild. Här kommer även den kontextuella sökfunktionen som 
diskuterades tidigare in. En sådan gör att all information presenteras på samma sätt oavsett 
bakomliggande datamodell.  

5.5 Avslutning 
Nu när dessa krav/faktorer är behandlade anses tillräckligt underlag finnas för att kunna formulera en 
slutsats. SMKT-perspektivet har behandlats (både i detta och föregående kapitel), begreppet IA har 
utvecklats (främst i detta kapitel) och därmed har de faktorer man måste beakta i arbetet med IA 
beskrivits. Dessa faktorer har omvandlats i krav och mål för olika områden inom FM ur SMKT-
perspektivet. Slutligen har det getts förslag på hur FM och FMV kan möta dessa krav och mål. 
Dessutom har arbetet i sig skapat en grund för hur man metodmässigt uppnår effekten IA. 
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6 Slutsats 

6.1 Allmänt 
Den första slutsatsen författaren kan dra efter arbetet med denna rapport är att IA är ett än mer 
multidisciplinärt problem än klassisk informationssäkerhet och kräver djup kompetens och insikt i 
många olika områden: i huvudsak systemvetenskap, datasäkerhet, 
beteendevetenskap, gruppdynamik, MSI, organisationsteori etc. En slutsats är alltså att det krävs en 
verkligt tvärfunktionell grupp som har huvudansvaret för IA i organisationen.  

6.2 Begreppet IA 
Det visade sig att den upplevda tilltron för information berodde på tre olika saker. Först i vilken mån 
användaren kände tilltro till systemet, vilka kvaliteter informationen i sig uppvisade och sist men inte 
minst ett antal faktorer kopplade direkt till användaren och dens personlighet.  

När det gäller systemtilltro visade det sig sunt att se på den som ett tudelat begrepp; det räcker inte 
med att ha tilltro för det tekniska systemet - man måste även ha tilltro för individerna i systemet. Detta 
är en följd av att systemen blir allt mer levande, information inhämtas, bearbetas används och är sedan 
mer eller mindre att betrakta som förbrukad, information har blivit en färskvara. Slutsatsen är att 
övergången till en förbrukarattityd vad gäller information i princip redan är avklarad.  

Vad gäller egenskaperna hos användaren bedömdes dessa vara centrala att beakta vid arbete med IA, 
men rymdes inte inom tidsramen för examensarbetet. 

En annan aspekt som diskuterades är att tilltron måste vara kalibrerad, d.v.s. den upplevda tilltron bör 
motsvara informationens sanna trovärdighet. Detta kan låta självklart, men det är viktigt att man på 
något sätt kan påvisa vilken tilltro man kan ha till varje informationspost. Detta dels för att undvika att 
man litar för mycket på information som senare visar sig vara oriktigt och dels för att om man inte litar 
på informationen har den inget värde. 

En stor del av detta uppmärksammade i kapitel 5 där även en överblick på ingående faktorer i 
begreppet IA illustreras (Figur 17).  

6.3 SMKT-perspektivet 
Det visade sig vara ett bra sätt att kategorisera de olika IA-aspekterna efter SMKT-perspektivet och 
därigenom erhålla ett strukturerat arbete med IA. Arbetet blir strukturerat på så sätt att man vid 
utveckling av t.ex. nya metoder enkelt kan se vilka faktorer man måste beakta när man utvecklar dessa 
metoder. Dock bör man tänka på man inte direkt kan påverka kulturer, utan de blir ett resultat av hur 
man utformar de övriga delarna. 

6.4 Förslag på metod 
Den metodhypotes som antogs i början med arbetet visade sig i stort vara lämplig för hur man ska 
arbeta med IA. Personadelen valdes bort av anledningen att den ansågs kräva för mycket tid/arbete i 
förhållande till det eventuella mervärdet. Ska en sådan här analys utföras ”i verkligheten” kan det 
förmodligen vara värt besväret att använda sig av persona i syfte att identifiera risker relaterade till 
individerna i systemet. Därför kan en lämplig övergripande generell metod för att uppnå effekten IA se 
ut enligt: 

1. Verksamhetsanalys m.h.a. persona: Ska svara på frågorna: Vilken är kärnverksamheten? Vilka 
krav generar den på informationsbehovet? Vilken information behöver verksamheten för att 
lösa sina uppgifter? Hur hanteras informationen i systemen (här kan persona användas)? 

2. Skyddsvärdesanalys: En sammanställning av den information som i tidigare del bedömdes 
nödvändig för kärnverksamheten där respektive post bedöms utifrån CIA-perspektivet.  
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3. Hotidentifiering: Genom att studera Figur 10 identifieras tänkbara aktörer/angripare, här 
studeras med fördel de persona som togs fram i steg 1. Dessa bedöms sedan utifrån kapacitet 
och, när tillämpligt, intention. Dessa tillsammans med Figur 10 blir sedan underlag för att 
identifiera möjliga skadehändelser, d.v.s. händelser som om de realiseras har betydande 
negativ inverkan på kärnverksamheten. För respektive händelse bedöms sannolikhet och 
konsekvens ifrån en tiogradig skala.  

4. Riskprioritering: Identifierade skadehändelser placeras sedan på klassiskt maner in i 
riskvärdesmatrisen (Figur 12) för att få uppfattning om vilka risker som måste prioriteras. 
Sedan kategoriseras skadehändelserna med fördel efter angreppspunkt (se Tabell 11) där 
förslag ges på åtgärder för respektive skadehändelse.  

5. Kategorisering av åtgärder: De förslag på åtgärder som togs fram i föregående punkt 
kategoriseras utifrån SMKT-perspektivet.  

6. Tilltroskapande: För varje faktor i Figur 17 ge förslag på möjliggörare på samma sätt som 
förslag på åtgärder gavs i steg 4.  

7. Kategorisering av möjliggörare: På samma sätt som i steg 5 så kategoriseras dessa 
möjliggörare efter SMKT-perspektivet. Tillsammans med de åtgärder som togs fram i steg 5 
så har man nu underlag för hur strukturer och metoder ska utformas och teknik kravställas. 

 
Notera att den i mångt och mycket bygger på de metoder som presenteras i H Säk Hot och HMG 
Infosec std No 2 varför den inte helt och hållet ska tas för författarens egen. 

6.5 Förslag till FM och FMV  
Med utgångspunkt i scenariot har under arbetets gång ett antal rekommendationer till FM och FM 
genererats. Dessa är förslag på hur man bör förändra strukturer, metoder och teknik för att säkerställa 
säker hantering och användning av den för verksamheten ytterst centrala tillgången information.  

Som presenterades i inledningen är det FM:s strävan att få övertaget i en konflikt genom 
ledningsöverläge, och för att nå dit är nyckeln information. Den måste vara relevant, finnas där den 
behövs och när den behövs. Dessutom krävs att de som ska använda den har en tillräcklig  och 
kalibrerad tilltro. För att uppnå detta ges ett antal förslag nedan. 

6.5.1 Systemutveckling  
De metoder som används av FMV när det gäller systemutvecklingen behöver modifieras. I första hand 
måste användbarhet få en mer central roll, särskilt när det gäller säkerhetsmekanismer. Dessa måste 
utformas så att de blir tillräckligt lättanvända, d.v.s. så att användarna inte väljer (eller skulle vilja 
välja) att ta genvägar förbi dessa (skriva upp lösenord på lappar, etc.). För detta rekommenderas de 
metoder som normalt associeras med användarcentrerad systemutveckling. Även här är Persona en 
mycket lämplig metod. 

Vid utformning av gränssnitt bör stor vikt läggas på hur man på bästa sätt undviker oavsiktlig 
felanvändning, samtidigt som man inte inkräktar på användbarheten.  

En ytterligare del i att vinna användarnas förtroende är att det även krävs att IT-systemens 
tillgänglighet är god – här behöver FM och FMV prioritera arbetet med hur man kravställer, 
specificerar, utvecklar och säkerställer tillgänglighet på ett bättre sätt än vad man gör idag.  

6.5.2 Informationsarkitektur  
Informationen i ledningssystemen måste vara strukturerad så att det på ett tydligt sätt framgår vilken 
information som finns tillgänglig samtidigt som den är lätt att komma åt. Viktigt är att den för tillfället 
nödvändiga relevanta informationen inte blir svårtillgänglig som en följd av ”information overload” 
även om detta inte bedöms troligt idag eller närmsta framtiden. I sammanhanget bör påpekas att det 
borde finnas en standardiserad struktur för hur information presenteras, t.ex. layout på monitorer, 
språkbruk etc.  

Ett annat förslag som diskuterades var att märka varje informationspost avseende: 
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• Källa och pålitlighet, vid muntlig inhämtning anges trovärdighet hos upphovsindivid, vid 
sensorbaserad inhämtning kan t.ex. upplösning anges.  

• I vilken grad informationen är verifierad 

• Om den är i originalform eller har blivit bearbetad, och i så fall på vilket sätt och av vem 

• Vilken lägstanivå av datasäkerhet som informationsposten har varit exponerad för under 
transmission (CIA-perspektivet) 

Slutligen diskuterades en kontextuell sökfunktion liknande den som används av Autonomy, så att man 
oavsett källa och datamodell får informationen presenterad på samma sätt, samtidigt som man får en 
struktur kring sökordet. Dessutom underlättar en sådan funktion teknisk interoperabilitet mellan olika 
nationers ledningssystem. 

6.5.3 Utbildning och kompetensförsörjning 
Det visade sig att utbildning och kompetensförsörjning är centrala frågor för att uppnå effekten IA. Att 
personal är välutbildad är grundläggande för att en organisation ska kunna bedriva sin verksamhet 
effektivt. Här behövs en ny struktur för utbildningen inom FM. Program måste kunna skräddarsys 
efter varje individs behov och dessutom ska man se på utbildning som en kontinuerlig process 
eftersom utbildning idag tack vare den snabba tekniska utbildningen blivit en färskvara.  

Författarens förslag på hur man ska hantera detta är att ha ett modulärt uppbyggt utbildningssystem 
där moduler kan plockas ihop till en helhet som motsvarar respektive individs kompetensbehov. På 
detta sätt blir det även lättare att ge utbildning till de äldre officerarna vilka ej genomgått vissa av de 
nya utbildningsprogram som utvecklats. 

Empiri och undersökningar visar också att FM har viss kompetensbrist i förhållande till den 
tillgängliga tekniken, det saknas bland annat IT-experter som kan administrera system under insats, 
och det saknas utrymme i budgeten för att hålla sådan kompetens inom organisationen. 

Vidare är inte utbildning bara en nyckel för att kunna använda de tekniska systemen, utan den måste 
också tillse att det finns ett säkerhetsmedvetande hos personalen för att undvika oavsiktlig 
felanvändning som kan resultera i otillgänglig, oriktig eller läckt information.  

Slutligen måste utbildningen tillse att alla individer i organisationen är väl införstådda med 
informationssäkerhetspolicyn och förstår motivet till varje del i den och hur de ska arbeta i enlighet 
med den.  

6.5.4 Informationssäkerhetspolicy och Säkerhetsmålsättning 
Informationssäkerhetspolicyn är det övergripande, ofta mycket korta, dokument som beskriver hur 
organisationen i stort ska förhålla sig till informationssäkerhet. 

Säkerhetsmålsättningen är ett dokument som anger för ett specifikt IT- eller ledningssystem hur 
systemet ska administreras/underhållas ur säkerhetssynpunkt (rutiner, metoder, ansvarsfördelningar 
etc.) och det är också en nyckel till säkerhetsmedvetande hos personalen som måste vara väl bekanta 
med detta dokument och dess innehåll.  Säkerhetsmålsättningarna är på så vis centrala för att 
organisationen över tiden ska kunna uppfylla och möta informationssäkerhetspolicyn. Så även detta 
bör ingå i utbildningarna för respektive system; att de som på något sätt kommer i kontakt med 
systemet är väl bekanta med relevanta delar av Säkerhetsmålsättningen för respektive system.  

6.5.5 Samövningar och andra personliga möten 
Rapportern bekräftade att samövningar och andra former av personlig kontakt med människor från 
andra kulturer är nyckeln till lösningen av ett flertal problem. Genom personliga möten skapas 
ömsesidigt förtroende ur alla aspekter som förknippas med tilltro mellan individer (förutsägbarhet, 
pålitlighet, övertygelse, ansvarstagande och språk) och även mellan nationer. Samövningar visade sig 
dessutom vara nyckeln till interoperabilitet på alla nivåer (teknisk, strukturell, metodologisk, kulturell 
etc.).  
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7 Förslag till fortsatt arbete 
IA är som sagt ett ytterst multidisciplinärt ämne, och denna rapport har endast på ytan berört 
respektive område. Det som i första hands bedöms behöva undersökas närmare är: 

• Användarcentrerad systemdesign: Detta visade sig vara en mycket central del för IA. Här 
krävs en bred kompetens för att kunna designa system som är kraftfulla, komplexa och robusta 
men ändå mycket enkla att använda för användaren, speciellt i krissituationer. Allra helst bör 
man studera interaktionen mellan människan och systemet i verkligheten för att få förståelse 
för vilka faktorer som är tongivande vid den interaktionen.  

• Informationsarkitektur: Att användarna, återigen särskilt i krissituationer, snabbt kan få fram 
all relevant information kan vara avgörande för att klara ut den aktuella uppgiften. Idealt bör 
alltså all tillgänglig information finnas tillgänglig överallt vilket ställer stora krav på 
informationsarkitekturen. Den största utmaningen ligger troligen i hur man oavsett källa, 
inhämtning, lagringsplats etc. effektivt kan hitta relevant information för att stödja 
beslutsfattandeprocessen.  

• Kompetensförsörjning och utbildning: Försvarets verksamhet präglas allt mer av 
internationella insatser där allt mer avancerade tekniska system används. Detta ställer många 
olika krav på personalen, de ska kunna klara av att möta nya kulturer, kunna använda 
avancerade och komplexa system och även administrera dessa. De ska ha förståelse för hur 
alla möjliga typer av grupperingar och även enskilda individer agerar i olika situationer. Detta 
ställer stora krav på metoderna för både rekrytering och utbildning. 

De två övre är av särskilt intresse för författaren att studera närmare.  
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Bilaga 1 Intervju Lennart Engvall 2007-03-12 
Q: Hur kan ett Kosovoscenario kunna se utifrån den bakgrund som beskrivs i rapporten? 

Om man vill ha ett trovärdigt scenario kommer Serberna vilja ta hand om de serbiska enklaverna. Det 
finns två anledningar till att Serbien vägrar släppa Kosovo, och inget av dem har med de fantastiska 
naturtillgångarna eller produktionstillgångarna att göra för inget sådant finns över huvudtaget i 
Kosovo. Utan det är dels från historiskt, kulturellt, religiöst perspektiv och dels handlar det om sina 
egna landsmän.  Ett intressant exempel från Bosnien är ett område som heter Osram, ett skogs- och 
bergsområde som möjligen på väldigt lång sikt har ett ekonomiskt värde i form av träd, men ingen 
infrastruktur som gör att du kan ta hand om den finns. Det området är så hårt kulturellt betingad och 
förknippad med serbisk kärnkultur och kärntradition att de kunde dö i parti och minut för det under 
både andra världskriget och Bosnienkriget. Det är värt precis ingenting, men muslimerna slogs för det 
för de visste hur hårt det sårade serberna. Ett enda förtecken och det är kultur. Om du tar 10 olika 
personer på Balkan och frågar vad Osram står för kommer du få tio olika svar beroende på kulturell 
bakgrund. Om området hade fallit så tror jag viljan att slåss hos serberna hade avtagit avsevärt.  

Q: Vad kan man tänka sig för COG för KPC? 

Det är inte en fråga om kristna eller ortodoxa muslimer utan det är mycket mer råkulturellt, man 
pratar väldigt mycket om 1349 men jag tror inte det handlar om det. Det handlar om kulturen, 
kulturarvet. Det handlar inte heller om att skapa något ”Storalbanien” för det är vare sig albaner 
eller Kosovoalbaner intresserade av. Kosovoalbanerna vill mycket hellre bli nationen Kosovo än 
något Storalbanien. Serberna vill inte släppa Kosovo för det är den del av Serbien.  Det är serbisk 
mark och där bor serber som nu fördrivs därifrån. Det tillåter vi inte . Och Kosovoalbanerna vill mer 
eller mindre inte se en serb varför det bildas små enklaver. Serberna måste helt enkelt det för att 
överleva. Hade inte NATO gått in så hårt som de gjorde 1999 så hade det legat 100 000 tals 
kosovoalbaner i massgravar.  

För serberna tror jag COG är antingen den serbiska befolkningen i Kosovo eller rent råkulturellt, 
”det är våran jord och man kan inte ta den av oss”.  Och framförallt kan inte världssamfundet ta den. 
Det skulle kunna innebära att om kosovoalbanerna kan förinta de serbiska enklaverna då upphör ett 
av de serbiska värdena och då finns det kanske ingen vilja att fortsätta.  

Q: Så man kan förvänta sig att det första målet för KPC är de serbiska enklaverna? 

Ja, det kan man. 

Q: Hur skulle Serbien gå tillväga i scenariot? 

I första hand skulle de göra allt för att få tillbaka de starka serb-områdena och därefter blir det 
Pristina.  

Q: Skulle enklaverna i sig kunna forma grupperingar som kan bli betydande aktörer i konflikten? 

Jag tror att med rätt incitament kan du ha 1000 beväpnade män inom en timme. Det går riktigt fort. 
Läs på om marskravallerna 2004 så ser du hur fort det kan gå.  

Om man tänker sig ett scenario där man tar innehållet i marskravallerna men försöker få ett 
organiserat perspektiv på det så har du 70 % av scenariot ur ett KPC-perspektiv. Det som återstår är; 
vad gör Serbien? Hela Kosovo är infiltrerat av serbisk underrättelsetjänst och säkerhetstjänster.   

Q: Vad vill serberna göra med Kosovoalbanerna om de går in i provinsen? 

Kosovo är klassisk jord både för både serber och Kosovoalbaner. Det finns många serber som inte 
bor i Kosovo men som gärna kan tänka sig att bo där så det skulle säkert gå att fylla på om man 
rensar ut albanerna. I första hand skulle man försöka slå ut de Kosovoalbanska maktstrukturerna, 
men man skiter i att det finns Kosovoalbaner i Kosovo, men det är Serberna som ska bestämma och de 
som ska ha det bäst. Men Kosovoalbanerna vill inte se en serb i Kosovo.  

Q: COG för Kosovoalbanerna är ungefär samma som för serberna? 
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Ja, viljan att ha sitt eget land eller oviljan att det ska finnas serber som har inflytande i landet. Det är 
lite svårt säga.  

Q: Vilka resurser har serbiska militären? 

De är överlägsna; hygglig beredskapstid också skulle jag tro, jag tro att man skulle kunna ha en 
brigad ”på rull” inom 48 timmar ungefär. Sen skulle man kunna ha en fullt mekaniserad division på 
en vecka. Något sådant finns inte överhuvudtaget i Kosovo. Det finns gott om folk men det blir med 
eldhandvapen och kanske någon granatkastare. Alla Kosovoalbanerna har en egen puffra, men det 
finns inga stridsvagnar eller liknande. När man avväpnade KLA och skapade KPC så trodde nog 
många att de skulle bli som en kosovoalbansk armé, så de är väldigt, väldigt besvikna, det är snarare 
ett hemvärn, brandkår. Deras styrka ligger ju i närheten, det är på plats, de är många och de kan 
agera fort. Men skulle de möta en serbisk mekaniserad armé så har de inget att säga till om.  

Q: Kan man alltså säga att den serbiska militärens resurser motsvarar ett västerländskt land? 

Ja absolut, motsvarande ryssland t.ex. Men det skulle inte bli konflikt med fronter eftersom det är så 
olika villkor; det blir som i Afghanistan eller Irak, kanske inte självmordsbombare, men miner, 
bomber och granater. All viktigt infrastruktur skulle de förstöra snabbt. Planen skulle säkert vara att 
snabbt rensa ut alla serber för att sen låta NBG och KFOR komma och få hejd på serberna. Så går det 
några år och Kosovo har blivit ett renare Kosovo.  

Q: Om NBG nu påbörjar en insats, hur skulle de olika aktörerna förhålla sig till dem? 

Om NBG planerar verksamhet som går stick i stäv med vad någon av sidorna har tänkt sig så kommer 
de försöka hindra den verksamheten. Sen hur de skulle gå tillväga, direkt konfrontation eller massiva 
demonstrationer eller något annat. Men de skulle inte tveka. Återigen, läs på om marskravallerna.  

Q: Vad finns de hot mot NBG:s ledningssystem och den information som förmedlas av dessa? 

Under marskravallerna fanns all information som var relevant i ledningssystemen men man hade 
inget bra kvitto på förtroendet man kunde ha för den. ”Kan man lita på den här informationen? Det 
låter ju helt sanslöst”. Ett bra exempel är när MUST valde att inte tro på de första rapporterna som 
kom in till sthlm i form av ögonvittnesskildringar. MUST säger att det kan ju inte stämma. Det fanns 
inget förtroende för den informationen eftersom man hade en helt annan världsbild på näthinnan. 
Man trodde inte på informationen, men den var ju sann även om ögonvittnesskildringar alltid är lite 
överdrivna.  

Man hade även realtidsinformation i form av airscan så man kunde se vad som hände. Det visade sig 
att 300 personer blev 3000 personer, två nedbrända byar blev 20 nedbrända städer och tvärtom när 
man jämförde airscan med ögonvittnesskildringar. Här saknas det, eller då saknades det instrument 
för att på kultur- och personsidan samt även på den tekniska sidan för hur man ska ställa sig till den 
här informationen.  

Q: Vart i kedjan blev informationen förvrängd? 

Jag vet inte jag hur lång tillbaka i analysen man gick, men det blev nog förvrängd på alla möjliga sätt. 
Framförallt beror det nog på att man inte riktigt hade rätt kulturellt raster på informationen när man 
läste; man feltolkade informationen, typ som synvillor; beroende på hur du är ställd, vad du tänker på 
och vilken typ av människa du är så ser du två olika bilder. Det är ett kärnvärde i alla 
informationssystem att kunna bygga in mekanismer för det. 

Inom underrättelser finns system för detta, där man klassificerar källan från A-E, F går inte att 
bestämma. Sen värderar man ofta informationen trovärdighet med siffror 1-5, från verifierad 

Q: Är det här en standardiserad metod? 

Ja, det är någon form av standard, den borde finnas någonstans i STANAG, den är ganska vedertagen 
vad gäller underrättelser, men är inte kommunicerad på ett bra sätt. Jag har ett bra exempel på från 
Kosovo. Det var en kille, Abdull Jakubi som var ledare för någon slags Kosovoalbansk 
underrättelsetjänst, i princip var det en grupp skinnskallar. Han var på allas läppar hela tiden och 
kostade en massa resurser. En kväll fick vi A2 information att den här personen finns i den här byn; 
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alltså en mycket pålitlig källa med mycket trovärdig information. Då tänkte vi att det var dags att en 
gång för alla göra upp med honom, så vi drog in en hel skvadron med specialstyrkor plus en 
amerikansk bataljon. Bataljonen slog en ring runt byn så gick vi i specialstyrkorna in i byn och 
genomsökta samtliga hus; hos de som inte välvilligt släppte in oss slogs det sönder grejer. Efter några 
timmar var byn genomsökt utan resultat. Den operationen blev förödande för trovärdigheten för 
KFOR och UNMIK. Det visade sig att källan visserligen var en A-källa, men var inte ”originator”, 
vilket inte framgick. Han hade dessutom bedömt informationen på felaktigt sätt. Det är alltså viktigt 
att när man väl etablerat en standard så gäller det att det kommuniceras så att det betyder samma sak 
för dig som för mig och inte minst i olika strukturer.  

Q: Vilka rent tekniska hot finns mot informationen? 

Egentligen har alla tekniska resurser för det så länge man bara hittar en tydligt exploaterbar 
sårbarhet. Om vi tänker oss en bataljon, en delmängd av NBG nere i Kosovo som har ett 
ledningssystem. Någonstans har du en terminal, det kan vara krypterat och så vidare men någonstans 
måste du ju läsa informationen. Hela det här systemet omfattas ju av ett insiderhot och det finns ingen 
verksamhet som inte kräver lokaltanställda, inte mint tolkar. Även om det finns 
tillträdesbegränsningar och behörighetskontroll så kommer de väldigt nära. Det finns ju även exempel 
på hur korruption som kan servera sista biten in så att säga. Ju närmare in man kommer, ju närmare 
de exploaterbara sårbarheterna kommer man, och även desto mindre avancerad teknisk utrustning 
krävs för att förvanska, stjäla eller förstöra information. Man ska även ha klart för sig att all 
information som kommer in där påverkar den totala informationsmängden. Om du har n 
informationsposter så för varje ny som kommer in blir det n+1. Genom att mata systemet med korrupt 
data på den analoga sidan via en fejkad källa, t.ex. i airscan-fallet kan man bygga mock-uper, så får 
för varje felaktig bild så ökar antalet korrupta informationsposter inne i systemet. Detta sänker 
förtroendet för hela systemet. Blir de tillräckligt många felaktiga poster kan du dessutom göra en 
felaktig analys som påverkar synen på andra poster vilket leder till ännu mer fel. Genom analog 
påverkan kan man alltså också påverka förtroendet.  

I scenariot kan man förvänta sig att den andra battlegroupen som ligger i beredskap samtidigt också 
kommer delta i insatsen. Då kommer vi att behöva utbyta information med den; vi kommer alltså ge 
dem information som de lägger ihop med den de redan har, men kommer de uppfatta informationen på 
samma sätt som vi? På så sätt har man inte kommunicerat alla gällande standarder då kommer 
förtroendet att sjunka på både sidor. ”Man kan inte lita på italienarna. Varför inte? Nä men det blev 
fel då och då och då..” Till slut litar man inte på någon information som kommer från Italienarna.  

Vad kan man göra rent tekniskt kan man stjäla information genom att bryta sig in i systemen, men det 
är i regel ganska svårt när det gäller moderna ledningssystem. Men att sänka tillgängligheten för 
informationen vilket i sin tur påverkar trovärdigheten, är inte alls särskilt svårt. Kan man slå ut t.ex. 
elverk så slås ju alla system ut. Det kan ju även orsaka andra fenomen som att data blir förstörd osv. 

Det här ju oftast så att säga innanför gränserna på själva battelgoupen, men informationen behövs ju 
överallt där battlegroupen finns, och den genereras ju aldrig inne på campen, utom då analyser. Men 
det innebär att data rent tekniskt kommer in i systemet genom någon form av datamedium, t.ex. bilder 
på ett USB-minne. Längst ut är ofta informationsskydden svagare.  

Viktigt att tänka på är att total säkerhet inte finns och är inte heller eftersträvansvärd. Kan jag inte 
lita på någon enda människa eller system kan jag inte få någon verksamhetsnytta. Det man vill ha är 
optimal verksamhetsnytta. Desto tightare systemen är desto mer svårjobbade blir de, och desto mer 
genvägar skapar folk och fler sårbarheter skapas. Desto fler säkerhetsåtgärder som krävs av 
personalen, desto fler genvägar kommer tas. 

Det är ofta mycket lättare att tappa människor på information än att tappa system på information. Det 
kan ju ske på att man skitduktig spion, men också på att man använder lokalanställda som t.ex. lämnar 
en mobil som spelar in ljud från konversationer inne i ledningscentraler och liknande. En mobil finns 
ju överallt. Man tänker ju alltid RÖS, video-RÖS och tecken-RÖS och kabel-RÖS. Då krävs ju ganska 
avancerad utrustning och man måste vara ganska nära. Det finns mycket enklare sätt.  

Q: Hur skulle kunna en enskild operation i insatsen kunna se ut? 
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Varje sådan här kontingent har ju en Continuos Planning där är en operationsplan ingår. En sådan 
skulle man kunna snegla på. Det som NBG skulle göra är ju sannolik en delmängd av denna.  

Q: vad skulle kunna ingå i en sådan?  

Om vi ser till det scenariot vi har kan jag tänka mig att vi har några viktiga områden och passager. 
Uppgiften skulle för NBG kunna vara att slå en järnring runt Mitrovica med tekniska uppgiften ”ta 
och försvara”.  

Q: Vilken information krävs för en sådan information? 

Geografisk information, kartdata är jätteviktigt med information om förbindelser, bärighet hos broar, 
och väginfrastruktur, förutom normala kartdata. Den finns i KFOR:s ledningssystem och måste 
tryckas in i NBG:s ledningssystem.  

Relevant underrättelseinformation om parterna.  

Bakgrundsinformation. Sen kommer allting som kommer med själva uppgiften att göra. Man behöver 
uppgiften i sig, sen behöver man i sin tur här kommer även alla funktionsorder, och 
operationsinformation. Sen har vi logistik, samverkan och inte mint sambandsinformation.  

All data som gör att man utföra uppgiften men också hur man rapporterar och vilka 
informationskanaler man använder. I princip så ser det ut.  

På något sätt behöver man kunna knyta ihop ledningssystemen eftersom det är KFOR som 
koordinerar insatsen. Enklaste sättet är att vi skickar en rapportör som lämnar en rapport om vad vi 
gör som springer tillbaka med vad vi ska göra. Till att rent fysiskt, galvaniskt koppla ihop systemen 
vilket är kärvare, kräver mycket mer övning.  

Q: Finns det möjlighet till det i dagsläget? 

Varje år genomförs något som heter Combined Endaevour som går ut på att hitta gemensamma 
gränsytor och gränssnitt informationsmässigt och infologiskt för att utveckla interoperabilitet, inte 
bara rent tekniskt utan även metodologiskt och kulturellt. Det här scenariot kan ju faktiskt vara övat.  

Q: Skulle NBG och KFOR utföra några IO? 

På stabsnivå finns det en IO-del med telekrigsenhet och psyopsenhet, så allt som beskrivs i ”Grundsyn 
IO” kan komma att användas. 

Q: Vilka ledningssystem på sensorsidan kommer att användas i första hand? 

Läs på vad som finns i ISTAR, men det finns ju även system inom KFOR som förmodligen skulle 
användas.  

Q: Vilka individer tror du är centrala i användandet av ledningssystemen? 

Jag tror du ska se på det i nivåer, betjäningspersonal, stabsassistenter, specialister och chefer. 
Betjäningspersonalen är ofta värnpliktiga, de bemannar, pratar i radio, växelreceptionist. Har ofta 
bra access, tjänar dåligt och därför finns ett insiderhot här. Sen har du stabsassistenter, de är ofta 
värnpliktiga med högre utbildning. De sammanställer, extraherar information, ritar upp lägesbilder, 
men gör inga analyser. En väldigt ansvarsfull roll; der är den bearbetningen som man går vidare på, 
analyserar och fattar beslut. Specialisterna är specialister på de olika funktionerna; personal, 
underrättelseinformation, stridsledning, logistik, samverkan, samband, CIMIC. De svarar för 
sakriktigheten inom sin funktion och gör funktionsmässiga analyser. För att förbereda en operation 
behöver du kunskap från alla funktionerna, och då har du cheferna som fattar besluten, talar om vilka 
analyser som ska göras. Ofta gör man så att man tar en från varje funktion och placerar i en grupp. Vi 
har fått den här uppgiften, och cheferna fattar ”beslut i stort” och sen får gruppen utforma ordern. 
Om man hittar persona för det här så har man kommit jävligt långt.  

Q: Vi har pratat om att göra persona för de andra parterna i konflikten också, men det verkar svårare. 

Det är nog väldigt svårt. I det här scenariot, om man kollar på ett informationssystem, vilket som helst 
då pratar jag om angripare, i mitt fall t.ex. statlig underrättelsetjänst, terrororganisation, 
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intresseorganisation eller enskilda individer. Men vi nöjer oss inte där utan tittar på aktörer också. En 
statlig underrättelsetjänst kan ju t.ex. agera via en datorkunnig individ eller en terrororganisation kan 
använda självmordsbombare o.s.v. Rent teoretiskt så kan ju en aktör vara samma även om angriparen 
är olika. Det är ju en jäkla skillnad om den datorkunniga individen verkar på eget bevåg eller om han 
är understödd av en statlig underrättelsetjänst. Därför tror jag det är viktigt att man håller isär 
angripare och aktör.   
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Bilaga 2 Intervju Håkan Henning 2007-03-07 
Q: Vilka militanta aktörer/grupperingar kan man förvänta sig i en konflikt som beskriven i scenariot? 

 Jag var och lyssnade på två serbiska officerare för ett tag sen och trots att de hade väldigt ont om 
resurser så kunde de snabbt bygga virtuella nätverk med de nät man faktiskt har t.ex. 
frivillighetsorganisationer eller folk som varit med i frivillighetsorganisationer. Om du och jag skulle 
hitta på en organisation kan jag fråga dig; vilka av de du känner tycker mest som vi? De av dem som 
är drivande skriver du upp på en lista tillsammans med dem som jag känner så har vi ett möte där vi i 
sin tur frågar dessa vilka de känner som tycker som vi. Så får alla de som kommit på mötet skriva upp 
sitt namn på listan. Det är egentligen ”Tupperware -stuket” och det går förvånansvärt bra. De som 
inte har liknande åsikter som oss faller automatiskt bort efter två, tre möten. När man har kört fyra till 
sex sådana här möten så har vi en grupp människor som har kontakter och faktiskt kan driva rörelsen 
framåt. Dessutom kommer vi ha flera med erfarenheter från akademisk utbildning, flottan eller som 
har intresse som radioamatörer, någon har en blogg på nätet så det finns en bra grund för att sprida 
sina kanaler.  

Det måste alltid finnas ett reellt hot eller vinning för de som är med i gruppen. I Kosovoområdet är 
folk i grunden utbildade i Östeuropa men är européer idag med tanke på att de vill jobba i Frankrike, 
Sverige etc. En stor drivkraft hos dessa individer är pengar, en akademisk utbildad programmerare 
tjänar ungefär motsvarande 3000 kr i månaden. De serbiska officerarna på överstelöjtnantsnivå hade 
4000 kr i månaden. Om du säljer flickor eller skickar droger så kan du tiofaldiga din lön utan ens ha 
engagerat dig. Det innebär att den ekonomiska grunden för att kunna skapa en grupp är stark. När du 
skapar en reguljär eller paramilitär grupp så räcker det med en halvmiljon för att få ihop betalt folk 
med högskoleexamen. För 35 000 i månaden har du 10 man som jobbar direkt för dig. Slutsatsen är 
att du inte bara snabbt kan få stora styrkor utan också mycket välutbildad personal som dessutom 
insett att det inte blir bättre än såhär. Det behövs inte mycket för att få ihop en halv miljon om du 
tradar vapen, droger eller flickor.  
 
Q: Var finns deras COG? 

I början har dessa grupper små mål och små resurser som sen blir det en uppåtgående spiral. Detta 
är dock deras svaghet, kan man kapa deras ekonomiska bas kan man lätt slå ut dem. Så förutom 
etniska aspekter så är den ekonomiska basen ett viktigt COG för dessa grupper. Dessutom måste det 
inom gruppen finnas förtroende för den innersta kärnan, d.v.s. de individer som är spindeln i nätet. 
Desicive Points kan vara att kriminalisera grupperna, få lag och ordning att fungera, få den vanliga 
ekonomin att fungera, alla de steg kommer att ta bort gruppernas ekonomiska bas för att klippa den 
ekonomiska basen direkt vore det underbara men det troliga är att om de inte kan kränga droger så 
kränger de vapen. En grupp som till 95 % slås ut är tillbaka igen efter två år. Man måste arbeta bort 
möjligheten att starta den igen.  
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Bilaga 3 Intervju Lennart Engvall 2007-04-13 
Q: Vad är din officiella titel på GS? 

A: Konsult 

Q: Informationssäkerhetskonsult, säkerhetskonsult? 

Ibland, det beror på sammanhanget. 

Q: Synpunkter, kommentarer, förslag på informationsbehov i OSM? 

Jag kan inte riktigt hela sammansättningen av ISTAR men om det finns en airscan-komponent kan den 
svara på många av de frågorna. Det har visat sig vara väldigt värdefullt; när vi var i Kosovo med en 
avancerad underrättelsepluton använde vi airscan med både P3 Orion och amerikanska spaningsplan. 
Men i och med att det inte fanns något luftvärn kunde vi använda en vanlig cessna med videokamera. 
Antingen kunde man länka ner det eller använda vanlig talkommunikation.  

Q: Vad skulle användas i det här fallet? 

Förmodligen både och, tekniken finns och används. Under kravallerna så blev det nästan vad man kan 
kalla ”information overload”, vi fick information om busslaster med 37 000 människor på väg dit och 
dit och 10 000 demonstrerar här och här. Ingen fick något grepp om vad som verkligen hände. En 
airscan gav svaret, de finns inga busslaster med 37 000 människor. Det är tre lastbilar. Airscan är en 
väldigt bra komponent i låg-konfliktområden. I hög-konfliktområden antar jag att UAV:er är 
lämpliga.  

Q: Hur ser EU strukturen ut för NBG? 

A: Allra högsta upp finns något som heter European Military Council, det styrande militära rådet. De 
förses med information av EU-staben, EUMS, European Military Staff. De har indelningar i 
funktioner te.x Int Division. De finns permanent grupperade i Bryssel tror jag. Sen finns under 
pågående operation ett OHQ. Det finns oftast hos landet som har ”lead” i den operationen.  

Q: Vad gör OHQ? 

A. Det är den högsta operativa instansen. De skriver operationsordern, och har all internationell 
samverkan och svarar för mandaten. Som i det här fallet kommer från EU eller EU och FN eller EU 
och NATO gemensamt. Man får ju ingen lokal förankring så då skickar man en del av staben till FHQ. 
Som är ”sajt”-grupperad, kommer vara i Kosovo, eller precis utanför där det finns infrastrukturella 
förutsättningar och skydd men så nära ledningsbehovet som möjligt. Härifrån (FHQ) leder man 
förbanden. I det här fallet NBG. Dessutom finns det nåt som heter EU Situation Center som ska ha ett 
aktuellt läge över tiden, de är alltså operativa över tiden. De har koll på de ställen som EU är 
intresserade av att ha koll på, t ex Afghanistan. För att när det är dags kunna göda OHQ med 
information och få in de i läget. EUMS är egentligen bara en stor informationsmötesplats där alla 
som är med i EU:s militära samarbete har representanter.  

Q: Har du något exempel där relevant information inte beaktades i ett viktigt beslut och som ledde till 
allvarliga konsekvenser? 

Under marskravallerna figurerade information från FHT1 som pekade på busslaster med 10 000 tals 
människor som skulle vara på väg mot olika platser men airscan och annan teknisk övervakning 
visade något helt annat varför man valde att helt o hållet välja bort information från personbaserad 
inhämtning. Istället använde man endast signalspaning, information direkt från kompanichefter och 
airscan. Problemet med airscan är att det är väldigt svårt att kunna förutspå framtiden. De man kan 
göra är att se vart fordon eller folkmassor är på väg men detta är väldigt lätt för fienden att påverka 
genom låtsasmanövrar och folkmassor i upplopp kan vända riktning precis när som helst.  
 

                                                      
1 Field Humint Team, arbetar med personbaserad inhämtning som i stort innebär inhämtning genom samtal med 
olika personer. 
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När vi var i Bosnien fick vi hjälp av amerikanska artillerilokaliseringsenheter som bemannades av 
jordanier. Dessa började snart indikera att det fanns granatkastare på muslimska områden som 
kastade granater mot närliggande muslimska områden. Makes no sense. Alla i staben vägrade tro på 
denna information och anklagade jordanierna för att inte kunna använda utrusningen rätt men inte 
heller jordanierna trodde riktigt på den info som gavs och man trodde att man tolkade koordinaterna 
som gavs fel, eftersom de presenterades på ett annat sätt jämfört med utrustning de använt tidigare så 
man försökte på alla sätt tolka koordinaterna så de skulle ge rimliga placeringar. I slutändan efter 
kontakt med personal som befann sig i närheten av de indikerade platserna så visade det sig att det 
verkligen var precis som systemet sa. Anledning att muslimer sköt mot sig själva var att vissa områden 
var fredade, och gav oss rätt att använda vapen mot dem som angrep den zonen. Muslimerna försökte 
alltså på det sättet få oss att skjuta på Serberna. 

Q: Vad finns det för typer av människor i FHT? 

FHT är operatörer.  

Q: Vad har de för utbildning? 

Ska man ha ett FHT måste de vara väldigt komplett sammansatta. Deras största tillgång är avhängigt 
på den talang du har för att anpassa dig i olika situationer. Bred allmänbildning är väldigt bra. 
Kulturell förståelse, hög social kompetens, kunna hitta band, bilda nätverk, vara pålitlig, skapa 
förtroende. sådant är väldigt svårt att utbilda sig till; det har man eller så har man det inte.  

Q: Så de handplockas snarare efter den talangen?  

Ja det stämmer, sen får de genomgå utbildning i samtalsteknik och sådana saker.  

Q: Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

De jobbar i lag om 2-3 personer. Arbetet kan i grova drag delas in i tre kategorier; 

TP; Targeting Process, att leta reda på och välja ut individer som kan bidra med viktig information. 

Källkultivering, att hitta motivatorn, det vill säga varför skulle den aktuella individen delge 
information? För pengar, för att göra ”rätt”, för att sätta dit fiender etc.  

Källmöten; möten med de utvalda individerna, ofta regelbundna.  

Arbetsdagen ser alltså annorlunda ut beroende på vilken fas man är i.  

Q: Finns det risk för att operatörerna under inhämtningen påverkar informationen. 

Ja definitivt, normalt ska operatörerna inte tolka det som sägs överhuvudtaget utan endast 
vidarebefordra exakt det som sägs. Tyvärr så är det inte alls ovanligt att operatörerna försöker 
analysera själva och även väljer bort information som de inte tycker passar in. Även hur de väljer ut 
individerna under TP kan ha påverkan på objektiviteten. 

Q: Hur ser informationshanteringskedjan ut när det gäller personbaserad inhämtning?  

Den insamlade information matas in i ISTAR:s ledningssystem som förmedlar den vidare till J21 
funktionen på FHQ där stabsassistenter och specialister bearbetar respektive analyserar 
informationen. Därefter kan informationen förmedlas vidare till J3 funktionen som använder den till 
underlag för kommande order.  

Q: Vilka risker finns att analytikerna på J2 tolkar informationen subjektivt. 

Riskerna är mycket stora, generellt har alltid dessa en egen bild av vad som är rimligt och då kan de 
lätt försöka anpassa informationen för att stödja sådana bilder.  

Q: Hur fungerar kommunikationen generellt på plats? 

Man har ett antal knutpunkter med i princip bredbandskapacitet som kommunicerar via radiolänkar. 
Varje förband ansluter mot knutpunkterna antingen med radiolänkar eller med kabel. Sen så används 

                                                      
1 J1-J8 är olika stabsfunktioner, J2 arbetar med underrättelser och J3 arbetar med planering av insatser. 
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radioapparater som inte bara kan kommunicera med andra radioapparater utan kan ansluta mot 
knutpunkterna och prata med en telefon. Så på stabsplatserna och i vagnarna om man har en vagn så 
ansluter de till en närliggande knutpunkt via t ex kabel. Inne i vagnen har man en dator och en 
radio/telefon via t ex skyttekompanichefen får information.  

IA-ANALYS 

Q: Vilka friktionsytor (av alla typer) är störst i NBG:s verksamhet och även i dess samarbete med 
KFOR?  

De mest betydelsefulla är snarare vad du borde fråga. Tekniska problem reder sig alltid, du kan köra 
floppy-lan som jag brukar kalla det, USB-minnen och så vidare så det går alltid att överbrygga. Det 
finns ingen riktigt bra internationell teknisk standard för samband och samverkans information. Men 
det är så lätt att lösa, om vi t ex har ett svensk och ett polskt kompani som inte rent fysiskt kan etablera 
radiokommunikation på grund av t ex olika frekvensseparation så tar vi bara en polack med radio och 
placerar i det svenska kompaniet och vice versa. Generellt så funkar den principen med alla 
informationssystem. Om det är digital information kan den sen enkelt flyttas över med ett USB-minne. 
Det blir nästan realtid. Samtidigt löses kulturella och språkliga problem för då kan man se och vara 
med och känna var blir det fel nu.  

Om jag säger att det kommer en stor fiende mot väg 88 så betyder det något helt annat för dig än för 
mig. Det ligger på det personella planet.  

Kulturella är den största.  

Metodologi på övergripande nivå same-same. Organisatoriska på övergripande nivå; same-same.  
Teknik inte same-same men överbryggbart. Personella är den stora friktionsytan och den växer med 
avståndet mellan människor, det rent fysiska avståndet. Inte linjärt utan exponentiellt, speciellt ju 
längre tid mellan de personliga mötena. 

Q Mellan vilka grupper blir detta problem mest påtagligt? 

NBG är homogen och den enda samarbetspartner är ju KFOR som också är same-same. Men sen har 
du samverkan med lokalbefolkningen men den är ju som den är och kommer alltid vara.  

Q: Avspeglar min prioritetsordning av information den ”verkliga”? (Visar PowerPoint-bild) 

Om du måste generalisera så är det hyggligt rätt. Bakgrundsinformation är ju egentligen så viktigt att 
den ligger i botten under allt det andra. Man måste veta vad som gäller, det är som regelverket, 
annars kan man inte förhandla med sin egen moral och etik om man inte vet vad omvärlden ställer för 
krav. För övrigt hänger logistik väldigt mycket ihop med de egna förbandens position och status.  

Q: Kan man förvänta sig terroristattacker mot Sverige? Av vilka i så fall? 

Egentligen nej, men det är så otroligt händelsestyrt att det kan förändra sig snabbt. Kosovo är det 
egentligen ingen som bryr sig om. För det första finns det inga serbiska terrorister, det finns serbiska 
förbrytare och annat men inget terrornätverk. Det är inte deras grej, de är för tuffa för det. De 
Muslimska albanerna som bor i Kosovo är det ingen förutom det muslimska samfundet som bryr sig 
om. Så nej är nog svaret, men man vill så gärna hitta terrorkopplingar i och med ”kriget mot 
terrorism”, och svensk underrättelsetjänst såväl som annan västerländsk underrättelsetjänst jobbar 
kontinuerligt med en sådan hypotes.  
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Bilaga 4 Intervju Bengt Ackzell 2007-04-25 
Q: Var fattas beslut om insats för NBG? 

EUMC fattar beslut om att vidta åtgärder, men det sker i samråd med FÖ och UD.  

Q: Under vilket mandat kommer NBG att agera? 

Det beror på, normalt sett vill EU agera under FN-mandat. Det hör görs inom ramen för KFOR. 
Däremot finns det ingenting i EU-fördragen som förbjuder EU att gå in under eget mandat, även om 
det inte är så troligt. KFOR:s leds väl idag av EU, det var USA från början.  

Q: Hur ser strukturen ut under insats? 

Om NBG redan är på plats står de under EUMC som styr direkt mot OHQ. EUMS fungerar som 
rådgivning och strategisk planering åt EUMS. De följer läget i olika konflikthärdar och bedömer vilka 
åtgärder som kan vara aktuella och ger dessa som förslag till EUMC. I detta arbete så utbyter de 
underrättelseinformation med t.ex. MUST.  

FM är inte med och leder förbandet operativt/taktiskt. Det stöd som NBG får från Sverige är OPS som 
styr logistik och stödjer med teknik/materiel, personal, ekonomi och sådana supportfunktioner. Det 
ingår även en underrättelsefunktion, men ingen ledning av striden. OPS är en del FM HKV, fast på 
operativ nivå. De sitter tillsammans med INS S, i samma lokaler även om de pressenteras som skilda 
organisatoriska kroppar, men de står under samma chef; C INS.  

Q: Vad har OHQ respektive FHQ för funktion under insats? 

OHQ sköter den operativa planeringen från Storbrittanien och styr FHQ som är platslokaliserat. 
FHQ har ansvaret för förbandet och sköter den taktiska ledningen.  

Q: Vad har stabskompaniet för funktion? 

De kallas på engelska för signalkompani, SIGN COY, de har alltså både sambands- och 
stabsfunktioner. Dessutom finns ett BG HQ eller bataljonsstab som rent praktiskt leder förbanden. 
Även där har du ett stabskompani som servar staben genom att t.ex. administrera IT-utrustning, fixa 
logistik osv. De är stabsassistenter, men ska även serva staben med förläggning, ”mat och potatis” 
osv. Du har alltså en FHQ stab och BG stab som tillsammans utgör stabskompaniet. I FHQ är det 
kompanistorlek, men i BG HQ plutonstorlek.  

Q: Var finns J-funktionerna? 

På INS S har du SJ01 och uppåt, Strategisk Joint. FHQ är också organiserat med en J-struktur liksom 
BG HQ som har G01 och uppåt (Ground).  

Q: Hur ser ledningssystemstrukturen ut för NBG08? 

OHQ är utrustat med brittiskt material och de svarar för kommunikationen mellan OHQ och FHQ 
med brittisk teknik, personal och metoder. Men på den taktiska nivån kommer ett svensk system, 
SWERAP IS att användas. Det är ett ”hopbygge” av ett antal tillämningar i en systemmiljö där man 
lagt på en viss funktionalitet. Det finns representerat ut på stabsnivå, men det varierar exakt vad man 
har med dig ut på olika nivåer.  

Q: Hur kommer t.ex. information från personbaserad inhämtning in i systemet? 

De kommer antingen genom att man skriver in den via en dator eller så kan du få information på ett 
USB-minne som du sen matar in i systemet. Du kan även få in underrättelserapporter via DART, ett 
system som används på armésidan för att över radio skicka textmeddelanden. Det finns en brygga 
mellan DART och SWERAP så att informationen automatiskt kommer in i SWERAP.  

Q: Hur förmedlas order och vilka spelregler som gäller, t.ex. regelverk och ROE? 

På den operativa nivån, hos OHQ finns en tjock lunta där allt sådant finns. Det man gör är att ur 
detta extrahera det som är viktigt för respektive enhet. På OHQ finns ”allt”, på FHQ finns ”det 
mesta”, men när du kommer ner på BG HQ har du plockat bort allt som har med t.ex. flygverksamhet 
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och sjöverksamhet att göra. Det aktiva kompaniet får det här i form av en order, ”det här gäller”, ”då 
får ni skjuta och då får ni inte skjuta”.  Ofta så finns det en stående order som gäller i grunden. Men 
sen så får du en uppgift; ”idag ska vi göra det här”. 

Q: Hur fungerar sambands- och samverkansinformation? 

Ledningssystemen innehåller all det datorstöd som förbanden i dess helhet på taktisk nivå har så där 
ligger det sambandstabeller i den IT-miljön. Inom stabskompaniet har du en sambandspluton. Från 
början var tanken att man skulle skicka med en egen IT-infrastruktur i form av master, men det 
skippade man eftersom det kräver så mycket materiel, transporter och personal, så det visade sig vara 
mer lönsamt att köpa in satellitkommunikation. Så det som används är satellitkommunikationen när 
radiokommunikation inte fungerar och när man samgrupperar använder man kabel helt enkelt. Det 
här med satellitkommunikation är en ny inriktning som vi inte använt på det sättet förut i svenska 
Försvarsmakten, för att det har vart för dyrt, och vi har inte haft förtroende för att även om vi köper 
satellitkommunikation så är det inte säkert att vi får någon.  

Q: Hur ser strukturen för SWERAP ut?  

Inom Swerap så har du ett antal nät som är separerade, du har ett nät för H/S och H/R samt 
”Wellfair”. T.ex. FHT kommer ofta använda H/S-nätet. Sen så finns det ett särskilt 
underrättelsesystem, ISUS, som är helt separat men använder samma nät i botten. Det kan hantera 
H/TS för att på underrättelsesidan kan vi komma över information som kan klassas som H/TS.  

Beroende på vilka informationsutbytesavtal man har med de olika ingående länderna kan man ha 
speciella rum inom ISTAR där bara representanter från vissa av dessa får komma in.  

Q: Om vi har t.ex. stridsfordon 90-kompanet och de behöver samverkansinformation, hur går det till 
rent praktiskt? 

Ja då har du en stab som sitter i en container någonstans med datorskärmar kopplade till SWERAP 
som sen ropar ut informationen över radio. Vi har inte kommit så långt att vi ner på ett sådant 
kompani har SWERAP representerat. Men vi håller på att utveckla ett system som heter SLB, det 
kommer ha terminaler som hänger i vagnarna. SWERAP finns inte i de ”vanliga” vagnarna, men 
däremot i ledningsvagnen där kompanichefen finns, som sen har radiokommunikation med grabbarna 
”på fältet”.  

Q: Finns det några skillnader mellan hur Field Humint Team och underrättelseplutonen arbetar? 

Underrättelseplutonen gör mer bearbetningar, sammanställer och försöker prognostisera. Dels 
försöker de dra slutsatser av det de lär sig, men de ger också uppgifter till de andra 
underrättelseenheterna, vad de ska ta reda på. Man är inte ute och letar på måfå.  

Q: Kan den sensorinhämtade informationen, t.ex. från Arthur direkt föras in i SWERAP? 

Jag vet inte hur långt man kommit med sådan integration, men jag skulle gissa att de möjligheterna 
finns rent tekniskt men tror inte det är realiserat.  

Q: Vad har telekrigstroppen för uppgifter? 

Det är signalspaning, lyssna och pejla och dels så kan det vara signalkrigföring, att störa andras 
kommunikation.  

Q: Finns förtroende problem inom SWERAP? 

Inte direkt, människor brukar kunna anpassa sig och förlita sig på det man ser, om du får ett e-post 
meddelande från Nisse så tror du att det är från Nisse.  

Q: Finns det spårbarhet i SWERAP? 

Inte i systemet i sig, men inom vissa enstaka applikationer finns det de som har sådana egenskaper. 
T.ex. för underrättelser så har du med en trovärdighetsvärdering det är med i en specifik 
tjänstedimension. Informationssystemsmässigt så litar man kanske ofta mer på det än man kanske 
borde 
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Q: Har du några exempel där man litat för mycket på information? 

När man började få till en gemensam lägesbild så kom det in information och förbandens placering 
varefter de flyttade på sig men då satt underrättelsesidan och tänkte, det där förbandet ligger inte som 
det gör på vår karta så de flyttade det på kartan. Då konstaterade de som jobbade på verklighetssidan 
att det var någon idiot som flyttat på förbandet och då flyttade man det tillbaka vilket ledde till en 
informationskonflikt. Det handlar om att man inte lärt sig använda verktygen, det är en 
utbildningsfråga. En annan utbildningsfråga är det här med begränsad bandbredd, folk skickar stora 
bilder som tar en väldig tid på en smal förbindelse sen så ringer man och frågar; ”har du fått den där 
lägesbilden? - Nä. Ok men då skickar jag igen” och chokade på så sätt hela kommunikationssystemet: 
Man måste förstå vad man kan och inte kan göra. Mycket handlar om den mentala inställningen, vad 
kan du använda verktygen till och vad kan du inte göra? 

Q: I systemutveckling i allmän bemärkelse så är målet att man bara genom att titta på ett system ska 
kunna se vad man kan göra med det, man ska inte behöva en tjock manual. Hur ser det ut på den sidan 
i ledningssystemen idag? 

Hyfsat, ifjol hade vi ett gäng från en internationell militär akademi i Tallinn som var med en svensk 
stab där man övade inför insats. Då fick dessa ett ledningssystem på svenska, men kom in i det på ett 
par tre dagar trots att de hade en varierad datormognad, inte kunde språket men fick det ändå att 
fungera, om än med extra tilldelning av stabsassistenter. Så det är inte helt bedrövligt, men långt ifrån 
bra. 

Q: Är SWERAP på svenska? 

Grundsystemet är på engelska men det kan finnas tillämpningar som fortfarande är på svenska.  

Q: På vilket språk matas information in i systemet? 

Engelska. Men de stridande utländska delarna kommer från Finland och dessutom från ett 
svenskspråkigt område, så om du lufter luren och behöver information så kan du använda ditt 
modersmål. Däremot så är det inte så lätt alla gånger t.ex. eldledning är tvärtom; på svenska så talar 
eldledaren om var salvan tar i förhållande till målet medan den finska rutinen har varit att de talar om 
hur du ska korrigera för att träffa målet. Så då gäller det att ha övningar för att överbrygga sådana 
problem.  

Även om vi använder ett gemensamt språk som engelska så finns det problem, engelskan är inte helt 
entydig, speciellt inte mellan länder. En kollega till mig på FN-mission skrev en order åt 
amerikanarna som kom tillbaka och sa: ”vad menar du? Det här är fullständigt tvetydig, åt vilket håll 
ska vi gå?”. Han läste igenom och såg inget problem så han tog pappret i handen och gick runt på 
hela campen och lät representanter från alla länder läsa ordern. Alla som var ”icke-native-english-
speakers” tolkade den på det sätt han avsett. Engelsmännen som visst att det var han som hade skrivit 
den förstod, men förstod även att amerikanarna kunde ha problem med den. Australiensare och nya 
zeeländare såg den som tvetydig men i och med att de visste att det var en icke-engelskspråkig som 
skrivit den så var det ingen tvekan om vad han ville uppnå medan varken amerikanare eller 
kanadensare förstod vad han hade skrivit. Så bra är engelska språket.  

Q: Hur löser man det? 

Samövning, utbildning samt att lära känna varandra helt enkelt.  

Q. När det gäller radarutrustning så kan den på långt avstånd ha svårt att se t.ex. om det är ett ensamt 
flygplan eller två som flyger nära varandra, påvisas sådant i ledningssystemen? 

Det processas då i flygdimensionen, där har du en luftstridscentral som fastställer ett luftläge och den 
processade lägesbilden går ut i systemet. Och om de sedan efter några minuter inser att det tidigare 
var fel så uppdaterar de bilden. Det är så att en radarbild behöver tolkas, det går inte att 
automatiseras och skicka iväg den direkt till ett luftvärnsförband. Du måste veta att det t.ex. står en 
bergsknalle en halv km från vår radar som påverkar bilden. Det förstår inte den som bara vill ha 
bilden, då kan man utnyttja bandbredden till något vettigare.  

Q: Information om det egna förbandet, hur har man koll på exakt var de andra förbanden finns? 
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Återigen den här internationaliseringen, du sätter på en transponder på fordonen. I BG08 kan detta 
vara gjort till viss del. USA har det i Irak nästan ner på enskild vagn. Det är GPS-information och det 
är den del i den här lägesbilden, ”blue force tracking”.  

Q: Finns det någon ytterligare teknik för att undvika att skjuta på varandra? 

Ja, det traditionella är att märka fordonen så man känner igen dem och sen så har du givna order om 
vad du ska göra. I ledningsvagnen får du en lägesbild inom säkerhetsramen och då vet chefen hur det 
ser ut och kan styra sin enhet. I nästa steg när du har den informationen i den enskilda vagnen kan du 
ha det lokala läget där.  

Men det finns andra problem; om du t.ex. har ett jägarförband som ligger under en buske så kan det 
vara KH1 och därför syns de inte på lägesbilden. Det man skulle önska sig i nästa steg är att om 
chefen för artilleriet lägger in ett bekämpningsområde som täcker ett sådant område ska det poppa 
upp. Men då måste du i lägesbilden, som egentligen inte är en lägesbild utan en samling 
informationsobjekt med metadata om känslighet, kunna aggregera det här. Om vi har en ”blue on 
blue”-situation och trots att det här är KH så måste vi lägga upp det i en systemmiljö där du 
egentligen inte får se det.  

Q: Tycker du att mitt informationsbehov motsvarar verkligheten? 

Information som är relevant är ju civilläget, vi kan ju inte bara klampa in och skjuta på allt som är 
KPC. Vi behöver veta vad det bor för människor i det här området, vilken annan verksamhet som finns 
i området; t.ex. NGO:s, som kanske blockerar vägar eller liknande. Vilka lokala myndigheter finns 
och vad gör dessa? Väder. Om du har en blandning av förband så kanske du inte har möjlighet att ha 
radiokommunikation med alla och då kan det vara bra att veta sambandsmöjligheter. Tänk på att 
hålla isär bakgrundsinformation och uppgift/order. Bakgrundsinformation är regelverk och ROE etc., 
vad som gäller i största allmänhet. Sen har du din uppgift som dels är vad din uppgift som chef är, och 
dels vad som är målet med den här verksamheten; när du fattar taktiska beslut på vägen så måste du 
veta den högre chefens målsättning. Det ryms inte i bakgrundsinformation, infologiskt blir det 
skillnad. Det är vad jag kommer på just nu, men det finns säkert någon mer punkt.  

 

                                                      
1 Kvalificerat hemlig, kallas idag för Hemlig/Top Secret 
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Bilaga 5 Intervju Håkan Henning 2007-03-21 
Q: Hur kan man beskriva NBG:s verksamhet i scenariot? 

Då måste jag kontra och fråga om de har en aktiv eller passiv roll? D.v.s. ska man bara dämpa eller 
om man ska svara upp.  

Q: Jag skulle säga att de har en aktiv roll. 

Jag ska börja med lite historik och ett exempel; när britterna var nere i något av länderna kring 
elfenbenskusten för att plocka ut britter som blivit kvar efter en statskupp.  Då skickade man in 
brittiska enheter för att sära på parterna och plocka ut britterna. Britterna hade också ett mandat att 
få agera och hade ett speciellt beteende när de agerade; om de blev påskjutna så följde de upp 
enheterna så långt det gick och antingen tillfångatog och/eller höll striden igång. Det fick väldigt bra 
resultat ur ett brittiskt perspektiv.  

När EU är i Europa så får man lite olika beteende beroende på hur aktiva de får vara. Ska man bara 
svara på elden är det normala beteendet så fort de går utanför zonen så slutar man men håller 
posteringarna.  

Så var det även nere i Bosnien i forna Jugoslavien. Serberna tog reda på vad ROE var och sen höll de 
sig så att säga på rätt sida linjen och gjorde nålstick. Serberna är skolade efter den ryska metodiken 
så de lär sig snabbt att det finns regler som säger att om man blir påskjuten får man svara men inte gå 
längre vilket leder till ett taktiskt beteende; de rör sig utmed linjen och gör nålstick. I 
säkerhetsanalysen får du ta en höjd för detta. På Nato-sidan blir det ett nollsummespel, man får bara 
”hålla nollan”. Men på motsidan får de ta hur många poäng de vill.  

När man pratar säkerhetsanalys så finns det några generella regler som återkommer hela tiden, alla 
insatser som görs har normalt sett en ”hit’n run”-metod. Man har ett uppdrag, t.ex. att hålla en gata, 
och sen drar man sig tillbaka. Antingen växlar man då med en annan enhet eller så stävjar man 
konflikten och sätter en vaktgrupp medan man drar tillbaka övriga enheter. Det du kan ha som 
grundregel är att man alltid vill kunna dra tillbaka enheterna. När det blir för farligt eller för mycket 
förluster ska de kunna göra en reträtt.  

Gerenellt är NATO, FN och EU väldigt känsliga mot att folk dör så det är väldigt mycket mer ”safety” 
än”security”. Security är t.ex. när svenskarna gick in och sköt klanledaren i Afganistan. Då gick man 
in och tog konflikt med den lokala klanhövdingen och visade att om svenska enheter är minerade slår 
man tillbaka. I övrigt är det safety, att inte hamna i situationer där det kan kosta liv. 

Q: Om man har två folkmassor som ska separeras, hur rent praktiskt går man tillväga för att förhindra 
eller stävja kravaller och upplopp? 

Normal metodik är att om man är där i tid så ställer man sig i vägen helt enkelt och är man inte i tid 
och kommer i efterhand då gäller det att komma in från ett hörn på något vis. Det går inte att komma i 
ryggen på någon sida, utan normalt beteende är att försöka komma från t ex en tvärgata och sära med 
någon typ av ”kil-beteende”. Det man använder är normalt sköldar, vattenkanoner, eller köra in 
stridvagnar och andra fordon. Tårgas får inte användas i EU eftersom det betraktas som en stridsgas. 

Q: Kommer NBG agera under FN eller EU mandat? 

EU kommer alltid att lyda FN-mandat om det inte finns en bred politisk enhet för något annat. 
Jänkarna har gått in med egna mandat, men EU har än så länge inte gjort någon variant där man går 
in med egna mandat.  

Q: Vad skulle kunna leda till NBG drar sig ur hela insatsen? 

COG kommer att vara rent politisk, antingen, att det kostar för många EU-liv eller media upptäcker 
på att det finns näringslivsmässiga intressen i insatsen.  

På lång sikt kan det finnas ekonomiska aspekter om operationen skulle dra ut på flera år. 
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Även opinionen har inflytande. Det är bara en fråga om vilka länder som har kortast mandatperiod. 
Det är bara att titta på när britterna, tyskarna etc. har val. Eller vad som hände i Spanien under den 
spanska insatsen i Irak; tågbomben som visade sig tillhöra någon Alquaeda liknande rörelse fick 
Spanien att dra sig ur Irakkriget.  

Q: Vilken information behöver NBG för att kunna bedriva denna verksamhet? 

Både EU och Nato lägger väldigt stora resurser på att kunna följa egna enheter, dels för att kunna gå 
in och rädda egna enheter men först och främst för att. undvika ”blue on blue”, de vill säga man 
skjuter på varandra.  

Sen kommer order och allt annat sådant där. Vilken uppgift man har och gällande  regelverk.  

Sen kommer sådana frågor som logistik och hur man kan förflytta sig. Också här enkla tumregler, jag 
har en slogan som lyder ”omvärlden är pålitligt fantasilös” Så fort du upptäcker att omvärlden inte är 
fantasilös så har du antingen möjligheter eller det största hotet.  

Tänk safety first så har du en bra skala, det är väldigt lite ”rocket science” i det här.  

Q: Vad vill man veta om de andra aktörerna? 

Position och stridsvärde är viktigt. Om du tänker dig själv ute i en mörk skog så vill du självklart 
första veta var fienden är men också vad är det han/hon förfogar över.  

Q: Hur får de tag på denna information? 

EU bygger kommunikationsnät på olika sätt. I Irak-kriget tror jag 60 – 70 % av all tillgänglig 
satellitkapacitet är köpt av amerikanska staten. Man kan tänka sig att samma siffror kan vara aktuella 
i Kosovo-scenariot. Som vanligt, omvärlden är pålitligt fantasilös vilket är västervärldens svaghet; det 
är ganska lätt att förutsäga beteende.  

Q: Vad används förutom sattelitkommunikation? 

Normalt kan man säga att allt som fungerar i ett område används.  

Q: Finns det kompatibilitet mellan KFOR och NBG:s ledningssystem så NBG direkt kan använda 
informationen från KFOR? 

Man har standardiserat kommunikationen enligt STANAG och via PFP. Det finns lång erfarenhet av 
kommunikation. 

Q: Vad finns det för hot mot informationen? 

Det är mycket svårt att veta vilka man kan lita på, hur vet man att byledare A är mer eller mindre 
trovärdig än byledare B? Dessutom läcker NBG information eftersom man måste prata sig fram med 
folk om vad man tänker göra. Informationsutbytet är ju så att man måste berätta vad man ska göra. 
För att kunna agera i området måste du berätta vad du tänker göra. Att köra in i en by med tolv 
bepansrade fordon upplevs väldigt hotfullt. Om du däremot berättar i förväg att vi kommer den 12/3 
med 12 fordon för att byta av styrka tolv i ”Bättanblö” då blir det inte lika farligt. Talar man inte om 
varför man kommer kan man få krig bara just för att man kommer.  

Q: Vilka hot finns mot övrig information, t.ex. sensordata? 

Ett exempel som användes i Jugoslavien är att om man bryter sönder dörren till mikrovågsugn och 
startar den så har den samma parameter som en rysk eldledningsradar. Vilket gjorde att jänkarna sköt 
2-miljonersrobotar på 500 kr mikrovågsugnar. Med rysk utbildning i grunden kan du hitta på många 
sådana trick. Du kan kolla i t.ex. luftvärnets telekrigshandbok.  

Q. Ofta bedöms det i sådana här insatser finns stora insiderhot i och med att man ofta anställer från 
lokalbefolkningen för t.ex. servicetjänster som i sitt arbete kan komma ganska nära informationen. 

Jänkarna hade under kalla kriget en tes som var så här två individer kan hålla en sak hemlig. Vid tre 
eller fler börjar den spridas.  
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Q. Det borde även kunna finnas risker i form av misstag hos dem som hanterar informationen, slarv 
feltolkningar och liknande, kommentarer kring detta? 

Vanliga möjligheten att göra fel finns alltid där, allt från att vända faxen åt fel håll eller glömma 
papper på stan. Det viktiga är att kunna veta när det har hänt.  

Q: Följer det några kulturella problem med att t ex att Estland deltar i insatsen? Jag antar att det finns 
en hel del kulturella skillnader mellan Estland och övriga länderna. 

De militära delarna är inte så olika. Vi pratar länder i det stora västerländska perspektivet. Det finns 
olika ledarkulturer o.s.v. men vi är ganska lika varandra i hur vi beter oss. Alla PFP övningar gör att 
vi harmoniserat oss hyfsat. 
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Bilaga 6 Intervju Håkan Henning 2007-05-21 
Q: Vilka sekretesskrav finns på bakgrundsinformation (regelverk, ROE etc)? 

Det finns egentligen tre typer av hemlisar; (1) svensk hemlighet som skyddas av svensk sekretesslag, 
(2) vi har fått något hemligt från utlandet så måste vi minst behandla det på samma sekretessnivå, t.ex. 
confidential, (3) när man är på mission så har man där skapat en nivå som kan heta t.ex. ISAF-
restricted, då är det så att den informationen är skapad under MOU1 mellan länderna som ingår i 
missionen. Då äger, t.ex. då ISAF den informationen även om den är delgiven i Sverige. Det bygger på 
att missionen har ett mandat att göra någonting. MOU säger att det missionen skapar informationen 
och äger den. Oftast är det någon utlandssekretess som gäller. 

Q: Vad gäller för ”gällande order”?  

Det blir samma tre igen beroende på om det något vi gör, eller om vi fått information från annat land 
eller om vi gör det inom missionen så att säga. I och med att du pratar om Kosovo så blir det liksom 
alla tre hela tiden, det har mycket med situationen att göra. 

Q: Vad gäller för position och stridsvärde för de egna enheterna? 

Man brukar skilja på position och stridsvärde i det här avseendet. Position är liksom så tidsrelaterat, 
t.ex. din position för en timme sen kanske inte är hemlig alls, position är mer levande i det 
perspektivet, men kan rent ögonblicksmässigt vara hemlig. Stridsvärde är mer skyddat, kan i vissa fall 
var kvalhemligt. När det gäller stridsvärde för enheterna i Kosovo så brukar man ofta, tror jag, ha de 
som ”restricted”-information. Men i vissa fall vill man ju synas och då skyltar man med både position 
och stridvärde. Återigen det är väldigt situationsanpassat.  

Q: Vad gäller för position och stridsvärde för motpartens förband? 

Där varierar det väldigt mycket på hur man får tag på den, får man den t.ex. via und-kanaler (MUST), 
eller egen speciell spaning så kan det vara högt klassificerat. Är det sådan som man ser tack vare 
media är det ju öppen information. Ibland vill man ju även visa att man vet var motparternas förband 
finns och då sprider man informationen och då är den såklart öppen.  Men hur man fick in 
informationen kan fortfarande vara hemligt. Man bör skilja på inhämtning, bearbetning och hur man 
använder informationen.  

Q: Geografisk information då? 

Den är i regel öppen, liksom väder och logistik. Dock t.ex. om det är bränslebrist kan det vara hemligt 
eftersom det kan vara till fördel för motpart, det blir en del av stridsvärdet egentligen.  

Q: Ibland kan ju även känslig underrättelseinformation finnas tillgänglig på plats även om den inte är 
till direkt nytta för missionen i sig, vad gäller för den? 

Man pratar om NICar, National Information Cell, alla insatser har en NIC hos sig, och det kan man 
kalla MUST förlängda arm. Det blir alltså svenska sekretesslagen. 

Q: I mitt scenario kommer en stor del av informationen vara av muntlig inhämtning, och då kommer ju 
det ofta vara svårt att behålla objektiviteten, under såväl inhämtning som bearbetning. Hur löser man 
sådana problem? 

Det är väl tvärtom egentligen, en erfaren officer kan se kroppsspråk och har erfarenheten för att 
kunna förstå sammanhanget. Det är inte så att man ska undvika subjektiva tolkningar utan man ska 
nyttja sig av det som ett verktyg. Ur det perspektivet är en oerfaren officer eller tolk ett problem, det 
finns inget bra sätt att veta om den som skrivet rapporten är erfaren eller inte utan du får lita på 
historik.  Efter några rapporter kan du börja märka om denne är erfaren eller inte, stabsofficer bygger 
ju sin tolkning på hur erfaren källan är. Sen är det ju också så att du får ett mönster, kanske med hjälp 
av de nya mönsterverktygen. Det är de mönstrena som den här ostrukturerade informationen ger 

                                                      
1 Memorandum Of Understanding, ett legalt dokument som beskriver ett bilateralt avtal mellan länder gällande 
en samlad vilja som indikerar en gemensam handlingsplan snarare än ett legalt åtagande. 
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möjlighet att se, för att hitta mönstren själv måste du läsa alla rapporter och jämföra med all annan 
information, som tidningar och Internet etc . Du har alltid en kontinuerlig förändring men som individ 
är det du känner igen ofta det du ser. Det är både och, dels med verktyg och kunskap och dels letar 
man efter det man känner igen. Det handlar både om kompetens, metoder och rätt verktyg. Förutom 
att man måste vara duktiga på att känna så måste du kunna variera metoder och ha verktyg som 
möjliggör att se mönster.  

Q: Hur funkar sådana verktyg? 

Alla signalspaningssystem har signalalgoritmer i sig för att kunna se mönster. Även Autonomy har ju 
en sådan algoritm, och den funkar ju även på bild och ljud. Så det är ingen rocketscience, 
mönsteralgoritmerna är ju välkända.  

Q: Hur kan en sådan metod som du nämnde fungera? Exempel? 

Om vi ska ta något enkelt, relationsmönster t.ex.: du tar alla individer och ritar streck som illustrerar 
hur de relaterar till varandra, det kan vara en metod. En annan är att göra systemanalys på individen, 
organisationen, förbandet, eller vilka man jobbar med. Ofta på olika nivåer; individ, grupp, enhet, 
företag ger olika behovsmönster, olika beroenden. Då får du ett annat sätt att hantera information.  

Q: Ibland kan felanvändning leda till att information läcks eller skadas på annat sätt. Som exempel kan 
nämnas personal som omedvetet sprider känslig information på t.ex. ”bloggar” via s.k. 
”wellfare.stationer”. Det handlar ju delvis om bristande säkerhetsmedvetande, men hur skapar man ett 
sådant? 

För att kunna skapa ett sådant medvetande gäller det att folk förstår vilka risker och hot som finns. Att 
synliggöra hot så att de förstås är i sig en svår process för vissa hot tar man inte till sig om man inte 
förstår dem. Informationshot är speciella; blir du rånad på pengar så märks konsekvensen direkt – du 
blir pank! Men blir du rånad på information så behöver du inte ens vara medveten om det. Det 
innebär att för att kunna förstå informationshot måste någon ha analyserat vilka informationsbehov 
andra parter har, och vad stöld kan leda till.  

Q: Hur skapar man tilltro mellan människor med olika bakgrund, för att undvika att information inte 
får den tilltro den förtjänar? 

Du har två nivåer, först den militära nivån. Du får en order att du ska jobba ihop med någon och vad 
ni ska jobba med och vilken information ni tillåts dela. Då är det ganska enkelt när det finns ett sådant 
direktiv, det finns ett MOU längst upp. När det gäller samarbete med NGO1:s då blir det en annan typ 
av tilltro, men då är ofta missionerna av annan karaktär, inte lika ”krigiska”. 

Q: Men om man får information från en annan enhet från ett annat land kanske man har svårare att ta 
till sig den informationen än om den kommer från en ”egen” enhet? 

Det är ju så att alla information, även om den kommer från en allierad så måste någon typ av 
värdering göras; är det en relevant iakttagelse? hur mycket tror vi på den? O.s.v. Även om man har 
information i sitt eget system så måste man alltid fundera på: hur gammal är den? Varför togs den 
fram? Egentligen är det inte så mycket om man kan lita på den eller inte utan hur mycket värde har 
den?  

Q: Men om vi återigen har en utländsk enhet som någon gång råkar lämna felaktig information, är det 
inte lätt att man snabbt dömer ut deras förmåga att leverera kvalitativ information? 

Den stora skillnaden idag är att vi har lämnat informationsförvaltarattityden, när vi hade ett bergrum 
som skulle hållas hemligt, kunde det hemligklassas i 20 år. Låg det i slutet på gatan så låg det ju 
såklart alltid där. Idag så har du en informationskonsumtionsattityd där du inte har det här 20-åriga 
perspektivet, du har ett bäst före datum, sen blir informationen inte lika relevant, eller den måste 
vävas ihop med annan information för att få ett värde och även tilltro. Det här är det stora problemet, 
man är fortfarande kvar i förvaltarattityden men i verkligen förbrukar man information. 

Q. Vad blir resultatet av eller konsekvensen av detta då? 

                                                      
1 Non-Governmental Organization 
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I förbrukarmentaliteten letar du efter dolda eller kända mönster. Är de kända så stämmer de, är de 
nya så ser du sådant du inte sett tidigare.  

Q. Hur kan NBG förbereda sig inför insats vad gäller kulturell förståelse eftersom de inte vet var de 
kommer hamna och därmed inte vilken kultur de kommer att stöta på? 

Det finns ju ett antal grundkulturer, t.ex. nordeuropeisk, sydeuropeisk, nordafrikansk, asiatisk etc. 
Ofta finns en väldigt likartad värdegrund i grundkulturen i stora områden, Europa är ju t.ex. väldigt 
lika med Amerika och Australien. Grunddelen går alltid att lära sig eftersom de stora kulturerna är ju 
kända.  

Q. Om vi återigen ser till NBG08, finns det risker med ”information overload” på operativ/taktisk 
nivå? 

Jag skulle säga att det största problemet är informationsbrist hela vägen. Man vet för lite om vart man 
ska, man har inga sensorer i området, och när man väl kommer dit så vet man inte hur det ser ut. Sen 
när man börjar arbeta har förbandet inte fått sina informationskanaler eller så fattas bandbredd. Med 
de nya informationsverktygen har du aldrig ”information overload”, du har för lite och fel 
information (skratt). Saknas det information är det bättre att du skapar dig en egen bild av situationen 
utifrån vad som verkar rimligt än att försöka tolka bristfällig halvrelevant information. 
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Bilaga 7 Intervju Ronny Andersson 2007-04-19 
Q: Vad är din officiella titel? Vad innebär tjänsten? 

Teknisk chef, jag är ansvarig för den tekniska ledningen inom det här ledningssystemområdet. Mitt 
ansvar är bl.a. att kompetens och förmåga finns i organisationen för teknisk utformning av de tekniska 
system som vi är ansvariga för. 

Q: Hur har omställningen från invasions- till insatsförsvar förändrat systemutvecklingen? 

Jag vet inte om den har påverkat i större utsträckning. Den har, påverkat volymer och mängder. Det 
är mycket färre system som köps än tidigare, och det som köps går direkt ut till verksamheten och 
används, det är skillnaden. Uppdateringscyklerna har blivit kortare. Tidigare så köpte man kanske 
100 system av ett slag och så använde man 10 av dem i grundutbildningen av soldater, medan 90 av 
dem stod i förråd. Uppgraderingar skedde mera sällan.  

Man kan även säga att om något har förändrat så är det att man har fått ett annat fokus på 
användbarhet, driftsäkerhet och tillgänglighet. Man kan under insats inte åka och hämta ett nytt 
system om något havererar. Men principiellt så har det inte skett någon förändring.  

Q: Tar ni hänsyn till användbarhet under systemutveckling? 

Det är prioritet 1att systemen ska vara intuitiva och lättanvända för de som ska använda dem. När 
man sitter framför en dator, hanterar ett vapen eller styr en bil så är det ju naturligt, men om man 
menar ett system på en högre nivå, säg att systemet som består av ett attackflygplan i luften och målet 
finns på marken och den beslutsfattande individen finns på en annan kontinent så ser man inte 
systemets egenskaper lika intuitivt. Generellt där människan möter apparaten är vi duktiga.  

Q: Men det finns inte med i kravspecifikationen? 

Jo, vi har ett gemensamt avtal som beskriver hela grunden för systemutveckling när det gäller 
driftsäkerhet, uthållighet, användbarhet, uppföljningsbarhet och allt sådant. Det behöver 
Försvarsmakten inte direkt fråga om utan de specificerar de funktionella kraven. Däremot i vår 
relation till industrin så måste vi ta med det för det är inte alla gånger de begriper det.  

Q: Har ni upplevt problem under övningar och liknande med svåranvända system? 

Det finns sådana system, problemen beror ofta på för korta utbildningstider. Det är ofta så att de som 
kravställer och utformar systemen lever med dem väldigt länge och lär sig alla dess egenskaper. Men  
de som utnyttjar utrustningen i verkligheten, kanske under ett halvår hinner aldrig lära sig alla de 
egenskaperna.  

Q: Men i och med att kraven på utbildning inför användandet av system ökar, kan inte det orsaka 
problem vid multinationella insatser? Ta t.ex. NBG där t.ex. norrmän och finländare kan behöva 
använda våra system? 

I NBG är det ju egentligen tvärtom, där har vi yrkesmilitärer som tränas under lång tid inför insatsen 

Men om vi t.ex. tittar på situationen i Afghanistan så har vi ansvaret för vissa kommunikationssystem 
t.ex. svensk kommunikationsradio, och svenska terminaler för bilburna patruller. Patrullerna består 
av personal från olika nationer. De utländska soldaterna måste lära sig dessa system eftersom det är 
vi som tillhandahåller systemen. Uppstår det problem så skickar man med svensk sambandspersonal. 
Det är den traditionella lösningen.  

Q: Finns det idag någon teknik för att på något sätt påvisa trovärdigheten hos informationen? 
Inom underrättelsetjänsten finns ett klassificeringssystem för källan och informationen i sig, men finns 
det något motsvarande för ledningssystem?  

Om du menar att vi på något sätt har någon form av kvalitetsmärkning? Om det gäller mänskliga 
källor så lägger man ju in manuellt huruvida byhövdingen eller vad det kan vara är att lita på eller 
inte. Men de tekniska systemen där man har automatiskt detektering och presentation så kan man 
lägga in kvalitetsmärkningar i systemets egenskaper, det både finns och används. Ta radarstationer 
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som exempel, på långa avstånd så blir upplösningen så dålig att den inte kan särskilja två flygplan 
som flyger nära varandra. De värden som ges in i systemet kommer ges en viss kvalitet som 
presenteras tillsammans med informationen. Om man tappar information, d.v.s. att uppdateringar från 
sensorn uteblir, då räknas kvaliteten ner automatiskt.  

Q. Följer den kvalitetsmärkningen någon standard? 

Ja den följer NATO:s regelverk för just sådan presentation.  

Q. Vet du vilken typ av teknisk utrustning som ingår i ISTAR?  

Vad jag vet så finns televapen, ev artillerilokaliseringsradar och olika manburna (patrull-) system som 
inmätningsutrustning och lokaliseringsutrustning.  

 Q: Vilka system används på plutonnivå?  

Exempelvis navigerings- och inmätningssystem, mörkerutrustning. 

Q: Vad är ett inmätningssystem? 

Ett system med laseravståndsmätare, positioneringssystem (ex vis GPS) och datorsystem med 
programvara för att räkna ut det inmätta målets läge.  

Q: Hur vidarebefordras informationen sen?  

Målläget indateras i någon form av ledningssystem, antingen automatiskt eller manuellt. 
Ledningssystemet i sin tur uppdaterar omvärlden med någon form av kommunikationssystem. 

Q: Vart finns de största utmaningarna vad gäller säkerhet, speciellt security? 

Det finns tekniska utmaningar att bygga system som har egenskaper så att de inte blir tappade på 
information. Detta är vi generellt duktiga på. 

Den största utmaningen är att få systemen genom olika former av acceptansprocesser. Det finns 
många aktörer inblandade och ansvarsstrukturen är inte entydig... Detta underlättas inte om systemet 
ska användas i multinationell insats.  

Q: I mitt scenario så ska NBG samarbete med KFOR, och som jag har förstått det är de mer eller 
mindre tekniskt kompatibla, men regelverken hindrar de olika systemen från att kopplas ihop. Inom 
vilken tidsram kan man komma förbi sådana hinder? 

Det är till del en politisk fråga. Vi behöver en hög grad av trovärdighet så att vår omvärld litar på oss. 

 Våra kommunikationsnät har en hög grad av interoperabilitet. Våra informationssystem däremot är 
det inte. Det som kan göras rent praktiskt är att man har dubbla utrustningar på samma plats och på 
något sätt presenterar informationen på samma skärm genom någon form av överlagring, men någon 
informationsutbytesmässig sammankoppling är inte trolig.  

Vi genomför interoperabilitetstest, t.ex. Combined Endeovour, där testas kommunikationslagret. Där 
är vi väldigt interoperabla. Men om du inte har tillgång till NATO-krypton så är du ju ändå utanför, 
det gäller ju alla system.  

Vi har fått köpa en del NATO utrustning med tillhörande krypton och teknik, allt från 
igenkänningssystem till luftvärns- och flygsystem. 

Vi bygger de framtida systemen efter NATO-standard men vi har normalt inte tillgång till deras 
krypton.  

I NBG tilldelas norrmännen, finnarna, och esterna svenska ledningssystem för att de ska kunna delta. 
Det är ju ofta den lösningen som används i NATO.  

Q: Så egentligen är det bästa rent effektmässigt att ett land på egen hand sköter en insats? 

Upp till en viss förbandsstorlek är det nog så. Men för att skapa tillräckligt stora enheter och 
dessutom skapa politisk förankring kommer nog multinationella insatser i framtiden att vara 
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vanligast. Detta kan innebära att krav ställs på ”öppna” koalitionsledningssystem. Men vilken 
information som släpps ut på ett sådant nät kommer som vanligt att beslutas ifrån fall till fall. 

Q: Man brukar ju säga att vi går från ”need to know” till ”need to share”, men det är mest en klyscha 
alltså? 

Vi får börja och träna på detta nationellt. Det handlar om ömsesidigt förtroende. 
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Bilaga 8 Intervju Johan Idesjö 2007-05-03 
Q: Vilka är de viktigaste frågeställningarna idag och i framtiden när det gäller informationssäkerhet? 

Man måste ha en klar idé om hur man vill hantera och använda sig av information; hur värdefull man 
tycker den är och sen skapa regler och annat kring det för att kunna hantera det på bästa sätt och det 
tycker jag inte riktigt man gör idag.  

Q. Vart finns problemen idag? 

Vi lägger inte ner pengar på att bygga system som klarar av olika säkerhetsnivåer, för man inte tycker 
det är värt utan gör istället ”walk arounds” men man vet ändå om att det borde vara en högre nivå, 
man har inte den här medvetna överblicken på problemet. Man har ingen koll på varför man behöver 
något utan bara hur. Som exempel; jag ska vara med och ta fram ett IT-system för att 
kompetensinventera hela Försvarsmakten på 16000 personer. Då går jag till MUST och frågar hur 
jag ska bygga ett sådant här system, om det ska vara öppet eller inte och vilka avgränsningar jag 
måste göra i så fall. Då får man en timmes filosofiska diskussioner om huruvida det är öppet eller 
inte; ”du måste följa den här sekretessbedömningen och göra den här proceduren på innehållet, sen 
får vi se vad vi tycker”. Som handläggare behöver jag ha mera stöd; de borde veta vad som gäller mer 
konkret så jag kan ha några ledstänger att hålla mig i. Problemet är att man inte kan få goda råd 
eftersom MUST håller sig på en filosofisk nivå. 

Q: Är det generellt så med metoder och regelverk att det ligger på en onödigt hög nivå? 

Det vet jag inte, jag har inte kommit i kontakt med det så mycket.  

Q: Kan det här vara ett problem som bottnar i kulturella skillnader mellan FM och MUST? 

Ja, MUST ser det så att allt som ligger inlåst i ett skåp är säkert, det är principen.  

Q: Samtidigt har man ju ingen nytta av den då. 

Nä precis, jag har ett jättebra exempel; jag var utbildad till PQ-operatör tidigt 80-tal  för 
radarvarnare som fanns på robotbåtar och minfartyg. I en särskild pärm hade vi radardata som 
gjorde att vi med hjälp av informationen från radarvarnaren kunde identifiera vilken typ av radar det 
rörde sig om. Problemet var att den var KH och då fick den värnpliktiga sitta och rabbla upp siffrorna 
för kaptenen som satt bredvid, så fick han slå i pärmen och tala om vad det var. Till slut lyckades man 
klassa ner den till H och då gick det att jobba med den.  

Q: Men det var problem att få till en sådan nedklassning? 

Det vet jag inte.  

Q: Om man ser till internationella insatser där andra nationaliteter deltar med olika 
utbildningsbakgrund och kulturer., hur långt har vi kommit i harmoniseringen? Skulle vi t.ex. kunna 
arbeta med fransmän i en skarp insats? 

Det har vi gjort i Kongo, svenska SSG med franska motsvarigheten. Problem finns t.ex. när vi ska 
översätta de fem NATO-säkerhetsklasserna till de motsvarande tre svenska. Det blir lite klumpigt 
eftersom sådant som är ”NATO-classified” får du ha på ditt skrivbord mer eller mindre, medan vi i 
Sverige måste ha det inlåst som hemligt. Då blir det mycket mer svårarbetat, som t.ex. med GOP:en; 
vi kunde inte använda den gällande för den skulle vi behövt hantera som hemlig vilket vi inte hade 
utrustning för, så vi fick använda en gammal version som var helt öppen. Dock fick någon tag på den 
digitala versionen av den gällande och la ut den på intranätet vilket utlöste ett ramaskri; man fick gå 
igenom hela nätverket på FHS, inklusive backuper och allt. Vi behöver harmonisera våra regelverk 
mot t.ex. NATO, annars blir det jäkligt meckigt.  

Q: Behöver vi alltså ändra i sekretesslagen? 

De säger att vi inte behöver det, det är hur vi tillämpar den i Försvarsmakten, men jag kan för lite för 
att kunna svara på det.  

Q: Vart finns de största hoten mot information om man ser till humanaspekter i ett vitt perspektiv? 
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Det är viktigt att personer är trygga och har förtroende för ledningen, då blir de säkra personer som 
man litar på för de gör inget dumt när de känner sig trygga i miljön. 

Q: Hur får man sådana människor? 

Hur man rekryterar, hur man utbildar, att du har förtroende till ledningssystemet och cheferna i det. 
Man måste känna sig trygg i arbetsmiljön, den ska vara intuitiv så du minskar dina risker att göra fel. 
Det finns ju avsiktliga men också oavsiktliga läckage, de oavsiktliga kan vara nog så förargliga. Då är 
det viktigt med en miljö som gör det svårt att göra fel som ger dig som individ ett gott stöd i hur du ska 
agera.  

Q: Finns det idag? 

Nej det skulle jag inte säga, det är visionen vi har; att vi måste närma oss det här med MSI och så 
vidare där du bygger en systemmiljö i vilken du slipper göra ”work-arounds” för att t.ex. för många 
autenticeringar. Till slut gör du en lista med lösenord som du gömmer under datorn.  

Som exempel kan vi ta min Palm TX som jag fick ut nyligen, den har blåtand, WLAN och massa 
features. Den har en funktion för att synka dokument men den får jag inte använda trots att det är 
arbetsbesparande. ”Du får den här handdatorn, den har WLAN men du får inte använda det”. Ändå 
är det jättelätt att slå på WLAN:et oavsiktligt. Jag tycker själv jag är ganska duktig på att hantera 
teknik, men många i det huset har både WLAN och blåtand påslaget hela tiden av ren okunskap, det 
vet inte ens om det. Bluetooth är lätt att knäcka och de kan ta hela din adressbok.  

Q: Vart gick det fel?  

Palm TX blev tydligt en generell handdator som man köpte hem och det är ju någon som inte tänkt till, 
brist på kunskap helt enkelt, en vettig ”top down”-syn på hur man ska använda saker behövs. Du får 
en handdator för du jobbar på högkvarteret, men vad ska man ha den till? Är det bara kalender och 
kontakter och anteckningar då kan jag ju köpa en betydligt billigare. Det verkar som snarare kollar 
efter en ”bra” handdator än en som passar verksamheten.  

Q: Information anses idag ofta att vara att betrakta som ett vapen men äldre officerarna är bara 
utbildade efter den klassiska vapenuppsättningen. Hur många utbildas på information som vapen? 

Det är inte mycket, det vi har här i högkvarteret är en gammal cd där man får ett enkelt prov i form av 
frågor på cdn, tar någon halvtimme. 

Q: Får man en tillräcklig medvetenhet om informationssäkerhet? 

Men hänsyn till arbetsinsatsen tycker jag det är bra, individen får upp ögonen för de här aspekterna, 
vad man kan lämna ut och inte. Den är inte dum men det är ingen som ser till och uppdatera den från 
år till år. Men sen så saknas det utbildning i informationskrigföring. Det är ju en helt ny stridstyp. De 
är bara de som går på FHS senaste åren som kommit i kontakt med det.  

Q: Första steget i att få en bra personal är ju rekrytering, hur ser processen ut idag? Behöver den 
förändras? 

Jag tror att den i grunden fungerar bra, vi har bra instrument och bra urvalsforskare som kan 
kategorisera människor. Man vill inte ta ut de smartaste eller de som är extrema på annat sätt utan 
man vill skapa en någorlunda homogen grupp för att den är enklare att hantera, mer välbalanserad 
och kommer att arbeta bättre tillsammans. Där är vi duktiga idag. Först har vi en urvalsprocess till 
värnplikten och sen en urvalsprocess till officersskolan men det finns alltid sådana som slinker igenom 
ändå.  

Q: Nästa steg, utbildningen, ingår det moment som berör informationshantering och -säkerhet? 

Man pratar alltid lite säkerhet, men det är mer om lagar och förordningar. Att rent praktiskt lära sig 
värdera information och ställa den i relation till verksamheten jobbar vi inte med.  

Q: Är det vanligt förekommande att svenskar på utlandsmission lägger ut känslig information på 
Internet, t.ex. genom bloggar? 
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Det vet jag inte, men det skulle inte förvåna sig, men jag vet att en utländsk soldat under MNE 4 
”bloggade” om experimentet/övningen.  

Q: Om vi tittar på mitt scenario, har de möjlighet att ”maila” och ”blogga” på det öppna Internet? 

Ja det tror jag. En kompis i Kosovo och han har tillgång till vanliga Internet. Då är det ingen kontroll 
eller censur. Man får hoppas att de informerar så bra att de vet vad de får lämna ut och inte.  

Q: Finns det brist på säkerhetskompetens under insatser? 

Det vet jag inte, men vi har ett generellt problem inom Försvarsmakten; vi har smalnat av den så hårt 
att vi har svårt att få fram tillräckligt med personal till insatser.  

Q: Skulle vi behöva ha en lika stor försvarsmakt som under invasionsförsvaret? 

Nej det vet jag inte, men som för tio år sedan kanske så vi kan försörja insatsorganisation på ett bra 
sätt.  

Q: Så man kan säga att det finns risker att man släpper lite på kraven får att få ihop folk till t.ex. NBG?  

Ja det måste man göra, och det är kontraproduktivt eftersom, du då riskerar att få in ”MÖP1ar” och 
liknande som är farliga för verksamheten, de är som ”smårambos”; skjuter först och tänker sen. 
Sådana passar inte i internationella insatser.  

Q: Vilka mänskliga egenskaper tycker du är viktigt i informationssäkerhetsperspektivet? 

Under femtio års forskning har man dammsugit världen på mänskliga egenskaper och reducerat dessa 
till fem som är väldigt stabila, Big Five. Dessa går också att mäta och förändras inte mycket under ett 
liv, de blir stabila vid 20-25 års ålder. En av dem är samvetsgrannhet,  att du är trogen din uppgift, 
och sen finns det fyra till. Samtidigt är det viktigt hur man sätter samman grupper, du kan ju inte ha 
fem ”doers” i en grupp, utan man eftersträvar viss konfiguration av människor i en grupp. Det måste 
vi som sätter ihop team fundera på, annars kan det skapas missnöje som i sin tur kan leda till en 
destruktiv miljö. Även chefen är viktig, att han kan leda gruppen på ett bra sätt, att han har förtroende 
för sin personal är viktigt.  

Q: Ledningssystem blir ju alltmer komplexa, hinner utbildningen med i den snabba 
teknikutvecklingen? 

Nej! Försvarsmakten är en ganska teknikfokuserad organisation där det är häftigt att ta fram nya 
system. Det finns ett axiom i FM att människan kan klara allt, men världen är idag väldigt föränderlig 
till skillnad mot tiden under kalla kriget då kunde alla utbildas på samma sätt år efter år. Det går inte 
idag, nu ändra allt skitsnabbt och då måste ju också rekrytering och utbildning påverkas men vi har 
ingen organisation som kan fånga upp de här förändringarna. Strukturen för utbildningen ser precis 
ut som under kalla kriget. Styrningen av innehållet och behovet av kompletterande utbildning måste 
visas hänsyn när omvärlden förändras så snabbt. De äldre måste få kompletterande utbildning för att 
få förståelse för den nya verksamheten. Ta t.ex. GOP2:en, det är bara vi som är utbildade på FHS från 
97 och senare som vet vad den innebär om man inte jobbat med den. Det kan bli helt otroliga problem 
när man inte förstår processerna. Det krävs ett helt nytt tankesätt på hur man förmedlar ny kunskap.  

Q: Förutom utbildning så har ju själva designen av systemen inverkan på hur effektivt man kan 
använda dessa. Hur långt har man kommit med sådant? 

Vi är väldigt dåliga på det, återigen, vi är väldigt teknikintresserade men lägger inget krut på att 
bygga upp en MSI som gör att människan intuitivt kan arbeta med systemet. Jag har försökt få till ett 
stort MSI-experiment i flera år, men det kom igång för sent.  

Q: Hann ni så långt att ni fann metoder för att mäta MSI? 

Nej vi kom aldrig så långt, det blev ständigt nedprioriterat eftersom FMV inte hade något behov, men 
jag har en bra visuell bild på hur man kan förhålla sig till det. I match-IT använder vi ju Autonomy 

                                                      
1 Vardagligt uttryck för ”Militärt Överintresserad Person”. 
2 Guidelines for Operational Planning, riktlinjer för militär planering som utarbetats av NATO. 
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som bygger på kontextuella sökningar. Normalt har man ju gamla stela databasstrukturer där du bara 
kan stoppa in information som tabellen är gjord för. Så om du tänker ”först designar vi strukturen och 
sen behandlar vi MSI-frågorna” så får du ofta den klassiska databasstrukturen, men imorgon vill vi 
kunna söka på information på ett nytt sätt men det kan vi inte eftersom vi redan valt strukturen, 
användaren kan inte formulera sökningen så att den passar i den aktuella miljön, men kan du använda 
dig av kontextuella sökningar slipper du de problemen. I t.ex J2 eller G2 funktionen är det viktigt att 
kunna sålla information och då är det nyttigare att ha ett friare synsätt på information.  

Q: En slutsats är att förtroendet ökar om man kan se på information på olika sätt? 

Ja exakt, det är jätteviktigt att du har förtroende för det du jobbar med. Du måste ha tilltro för 
systemet och tilltro för informationen som finns i det. Står det att det kommer från kompanichefen där 
borta då ska jag ju känna att det verkligen kommer därifrån för honom litar jag på.  

Q: Hur vet du att det är från honom informationen kommer? 

Idag kan du inte säga det, men i ett framtida ledningssystem måste du kunna tillföra den 
informationen så att jag kan lita på källan. På underrättelserapporter står det ju vem det kommer 
ifrån, men när vi pratar om en digital miljö hittar du information som är nedstoppad någonstans men 
den måste ju vara taggad på något sätt så att jag kan lita på den. Det finns inte idag.  

Q: jag har en bild på hur jag ser på informationstilltro, är det något du saknar? 

Nej, det kan jag inte svara på, men det beror på hur du använder den här modellen, men generellt så 
räcker det inte med systemtilltro och kvaliteten på informationen, jag måste lita på de jag har omkring 
mig, de som leder ledningssystemet och till mina kolleger i bataljonen bredvid. Vi kan ta begreppet 
självsynkronisering., det handlar om att informationen flödar så fritt att cheferna på stridsteknisk nivå 
själva ska kunna avgöra hur de ska agera beroende på hur de samverkande förbanden agerar. Det 
handlar i grund och botten om att ha en gemensam lägesbild. För att lyckas med detta i en riktigt strid 
så krävs det att förbanden har övat ihop jättemycket och känner varandra så att de förstår varandras 
styrkor och svagheter. Informationen ska inte behöva gå upp i hierarkin så du kan få en ny order för 
då förlorar du tid.   

Q. Om vi tittar lite närmare på gemensam lägesbild, vilka faktorer är viktiga för att kunna skapa en 
sådan? 

Om vi ser på sensorer t.ex. så krävs det ju att informationen från dessa flödar överallt i nätverket, och 
att underrättelser från fältet inte behöver vandra upp i stabsfunktioner utan förbanden kan ta del av 
den direkt och därmed förstå vad som sker på stridsfältet mycket tydligare. Det är ju chefen på plats 
som kan göra rätt bedömning för han har ju känslan i luften av hur striden löper, vilket är motståndet 
etc.  

Q. Finns det metoder och teknik för att underrättelser ska kunna gå direkt till förbanden? 

Det beror på hur du använder dem, återigen har vi tilltroproblematiken; vem är det som stoppar in 
information och är det en ögonblicksbild eller en tolkning? De är jättesvåra faktorer, frågan är ju om 
en plutonchef kan göra den analysen. Ett problem uppkommer om du t.ex. har tre troppar som ligger 
nära varandra och samtliga rapporterar att de ser en stridsvagn, hur vet du som tar emot 
informationen om de ser samma stridsvagn, eller om det är tre eller ännu fler? Låter man 
informationen gå igenom stabsfunktioner så kan den analyseras noggrannare genom att t.ex. jämföra 
med andra källor. Det är också kopplat till hur du kan göra positioneringar; hur väl vet du vart du 
själv är, hur väl vet du var grannen är och hur väl kan du positionera stridsvagnen. Har vi bra 
instrument kan vi konstatera om det är samma mål. Sådan hjälp måste du ha i ledningssystemen för 
annars förvanskas informationen och då har du svårt att verkligen värdera den information du direkt 
får från andra förband, man har generellt lätt att lita för mycket på vad sina ”kompisar” säger.  

Q: Hur kan man behandla human-relaterade problem på underrättelsesidan för att behålla 
objektiviteten? 
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Idag är det underrättelsefunktionerna som försöker värdera pålitligheten genom att bedöma 
trovärdigheten hos källan och även verifiera informationen mot andra källor som t.ex. airscan. Det 
blir ju väldigt svårt om detta ska ske i realtid, men det finns behov av det. 

Q: Finns det tekniska möjligheter för att skapa en visuell lägesbild med information från flera källor 
överlagrade? 

Det har vi tittat på, vi har en tjänstedemonstrator där det finns koncept för hur du jackar ihop olika 
sensorer, filtrerar och presenterar informationen från dem tillsammans. Rent tekniskt så kan vi idag 
sitta i Enköping och följa ett mål på marken i Sverige som vi vill bekämpa och beordra eld från en 
korvett i Östersjön mot det här målet som vi ser med hjälp av en ”ear/eye”.  

Q: Detta gäller alltså på gränssnittsnivå? 

Ja alltså än så länge är det ju bara koncept, det finns mycket kvar, det kommer inte att finnas till 
NBG08. De får en ”uphottad” version av SWERAP, fast det är ju mer taktiskt/stridsteknisk nivå.  

Q: Men är det inte viktigt med gemensam lägesbild på taktisk nivå? 

Jo det är det, våra operativa koncept och de här planeringsmetoderna och även tekniken ska stötta ner 
till taktiskt nivå, kanske inte till stridsteknisk nivå, utom för specialförband kanske.  

När vi kör våra demonstratorer så har vi ju haft ledningsinformation ner till enskild pluton, vill du 
som plutonchef kunna veta t.ex. övergripande mål ska du kunna det.  

Q: Hur ser du på problemet med beslutsfattare som får motstridig information från olika källor? 

När jag jobbade till sjöss på en korvett typ Göteborg hade vi ett ledningssystem med en funktion som 
kallas målkorrelering. Idén är att du har en signalspaningsutrustning, en radar och en sonar på 
samma båt. Radarn hittar ett mål, signalspanaren hittar en viss radartyp, sonaren hittar en viss 
frekvens. Då kan du få reda på typ av radar, typ av båt osv. och på det sättet kan du direkt veta vad 
det är för båt. Idén är att du ska kunna korrelera källor för verifiering. Radarn ger både bäring och 
avstånd, signalspanaren får bara en bäring, och sonarn kan ge både bäring och avstånd. Med den här 
metoden kan du komma fram till att det är ett mål eftersom du har tre sensorer, eller så kommer du 
fram till att det är två eller tre mål. 

Q: Vad menas med ett ansvarstagande system? 

Återigen de fem mänskliga egenskaperna man har kommit fram till, samvetsgrannhet osv. I det 
begreppet ligger ansvarstagande hos människan. Du måste ha ett system som tillåter människor att 
vara ansvarstagande, man måste känna ansvar för det man stoppar in i systemet.  

 


