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FÖRORD
I ämnesplanen definieras militärteknik som ”den vetenskap som beskriver och förklarar hur
tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer, strategisk, operativ och taktisk, samt hur
officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken.”1 En militärteknikers uppgift brukar,
utgående från definitionen, uttryckas som att beskriva och förklara den militära nyttan med
tekniken. För att kunna göra detta behövs verktyg. Och många av dem kommer från den
vetenskapliga disciplinen Operationsanalys.
Syftet med den här antologin är att introducera studerande i militärteknik på Försvarshögskolan
till två av de mest refererade boktitlarna i operationsanalys – Methods for conducting military
operational analysis editerad av Andrew G. Loerch och Larry B. Rainey samt Military Operations
Research, quantitative decision making av N.K. Jaiswal.
Kapitlen utgörs av essäer skrivna av studerande på den högre stabsofficersutbildningen med
teknisk inriktning, som examinationsuppgift i en fördjupningskurs. Essäerna är till del referat av
kapitel i de två böckerna ovan, men kryddade med exempel satta i svenskt sammanhang och med
de studerandes egen värdering av metodernas användbarhet.
Låt oss placera de olika kapitlen i ett sammanhang genom att först studera den generiska
militärtekniska problemställningen och sedan referera till avsnitt i antologin. Militärteknikerns
uppgift är alltså att å ena sidan, med utgångspunkt i tekniken, skapa eller nyttja den militära
förmåga som ger största möjliga effekt i en given situation. Å andra sidan handlar militärteknik
också om att utifrån kunskap om en militär motståndares tekniska resurser skydda egna
sårbarheter. Oavsett vilken sida av myntet vi studerar kan problemställningen brytas ned i ett
antal steg i ett analysschema med frågeställningar vi kan använda som indikatorer på behov av
militärteknisk - och operationsanalytisk - kompetens. Logiken i resonemanget är hämtad från
Försvarsmaktens handbok för studiemetodik.
I analysschemats första steg ställer vi oss frågan vilka krav uppgiften ställer på den militära
förmågan? Här måste en militärtekniker ha kunskap om och metoder att kunna bedöma den
operativa miljön, d.v.s. motståndarens förmåga, inkl. dennes fysiska resurser, samt terrängens och
klimatets inverkan på möjligheterna att utnyttja fysiska resurser m.m. En militärtekniker måste
dessutom ha förmågan att formulera dessa slutsatser i tydliga och användbara krav på en lösning.
För det andra, vilka tänkbara militära koncept kan tänkas möta dessa krav? Här krävs kunskaper
om: vilken materiel, som finns att tillgå, eller som kan tänkas finnas utvecklad i den aktuella
tidsperioden; kunskaper och metoder för hur materielen bäst sätts samman i system för att
tillgodose de militära kraven; samt kunskap att bedöma vilka krav det tekniska systemet i sig
ställer på organisationen, på personalens kompetens, på taktiken/doktrinen och på systemstöd
från omgivningen.
1

Försvarshögskolan, Ämnesplan militärteknik, 2007.
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I det tredje steget krävs kunskaper och metoder att bedöma vilken effekt ett systemkoncept med
komponenter av: organisation; taktik och militära resurser, kan utveckla. D.v.s. hur väl uppfyller
konceptet kraven på militär förmåga och vad kostar det, i pengar, personal eller risk?
Riskutvärdering kräver t.ex. även kompetens att bedöma hur tekniken i sig kan tänkas påverka
omvärlden och vilka konsekvenser detta kan få för insatsens möjligheter att uppnå målen.
När väl olika konceptuella lösningar är utvecklade och specificerade följer logiskt någon form av
värdering och val för implementering. Här krävs kunskap om metoder för att genomföra
relevanta och effektiva jämförelser och för att korrekt hantera osäkerheter. En militärtekniker
behöver här kunna hantera hela verktygslådan av såväl kvalitativa som kvantitativa och
matematiska metoder.
Värderingen av konceptet skapar ny kunskap varför det femte och sista steget innan konceptet
presenteras som lösning på den militärtekniska problemställningen bör vara någon form av
optimering. En militärtekniker behöver därför behärska metoder att, inom givna ramar av tid och
resurser, analysera ett koncept med militära resurser avseende dess: styrkor; svagheter; möjligheter
och risker - och dra slutsatser om förbättringar.
Kapitel 1, Grunder för militära operationsanalyser, definierar begreppen och introducerar en
palett av metoder att använda på typproblemen i analysschemats alla olika steg.
Kapitel 2, Combat Operational Analysis, beskriver tillämpningen av operationsanalys som stöd
för planering och genomförande av en insats, d.v.s. analysschemat i det förmågenyttjande korta
perspektivet. Kapitlet är dock grundläggande eftersom modellering av strid återkommer vid
värdering av alternativa koncept även i förmågeskapande uppgifter med längre perspektiv.
Kapitel 3, Analysgruppen och deras arbetssätt, behandlar planeringen av uppgifter, som löses med
operationsanalys, och praktiska råd för hur arbetsgruppen bör sättas samman och arbeta.
Kapitel 4, Analysstöd vid anskaffning, beskriver tillämpningen av analysschemat ovan då
uppgiften är att välja mellan olika koncept vid en anskaffning av ny materiel, d.v.s. i det
förmågeskapande perspektivet.
Kapitel 5, Analysstöd för förbandsstrukturering, hur operationsanalys används för att optimera ett
förbands sammansättning. I det militärtekniska sammanhanget är de redovisade metoderna
kanske främst tillämpliga i de tidiga stegen i analysschemat, vid analysen av problemet och vid
sammansättningen av alternativa koncept, som innehåller både materiella resurser och förband.
Kapitel 6, Analysstöd för strategisk transport, beskriver hur ett koncept för strategisk transport
kan modelleras och utvärderas med kvantitativa metoder, givet typen av transportmedel,
hemmabaser och insatsområden. Kapitlet ger stöd för kravidentifiering, konceptdefinition och
analys vad avser transporter.
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Kapitel 7, Analysstöd för Logistik, behandlar avvägningar vid utformningen av logistiklösningar
för en militär operation. Kapitlet ger stöd för kravidentifiering, konceptdefinition och analys vad
avser militär logistik.
Kapitel 8, Analysstöd vid militär kravidentifiering, adresserar frågorna vilka krav som är relevanta
och hur de identifieras och formuleras i ett militärt sammanhang. Kapitlet ger främst stöd för det
första analyssteget men belyser också det nödvändiga i spårbarhet under hela processen från behov
till förmåga.
Kapitel 9, Analys av ledningssystem, behandlar specialfallet med ledningssystemkoncept och
särskilt hur dessa bör modelleras för att kunna värderas och jämföras med andra. I vårt
militärtekniska analysschema ligger tyngdpunkten på effektuppskattning och värdering, d.v.s. steg
tre och fyra.
Kapitel 10, Verdibasert tenkning, og benyttelse av arkitektur for analyse, beskriver nyttan och
utmaningarna med att modellera en operation och möjliga handlingsalternativ med kvantitativa
värden och sannolikheter. Kapitlet behandlar också frågan om det är möjligt att skapa ett
generellt sätt att beskriva arkitektur hos materielsystem för att göra utvärderingar enklare och
effektivare.
Kapitel 11, Att länka systemprestanda till operativ effekt, beskriver utmaningarna och metoder att
skapa spårbarhet mellan tekniska systems prestandamått, sammansatta systems effektmått och
effektmått hos förmågor på hög systemnivå. Sådana kopplingar underlättar möjligheterna till
effektuppskattning och värdering av alternativa koncept högst avsevärt.
Kapitel 12, Effektbaserad analys, illustrerar styrkan med att utgå från önskad effekt vid
kravställning på handlingsalternativ och planering av en operation. Exemplet som används visar
på möjligheterna med att kvantifiera olika alternativs sannolikhet att nå framgång.
Kapitel 13, Analysstöd i informationsoperationer, fokuserar på viktiga analytiska och operativa
frågor inom IO och ger förslag på operationsanalytiska metoder för att ta sig an dessa problem.
Slutligen, i kapitel 14, Framtidens operationsanalyser, blickar in i framtida operationsanalyser och
diskuterar problem som ännu inte funnit bra lösningar.
Efter att ha läst dessa essäer har läsaren fått en översiktlig introduktion till operationsanalysen,
dess tillämpningsområden, utmaningar och metoder. Den som sedan vill veta mer
rekommenderas börja med att läsa de refererade böckerna.

Stockholm, mars 2012
Kent Andersson,
Kursansvarig för militärteknisk fördjupningskurs 2
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1 GRUNDER FÖR MILITÄRA OPERATIONSANALYSER
Jens Lindh
1.1 INLEDNING




Vilka beslut kommer på bästa sätt att leda mot det önskade slutmålet?
Vilket underlag behöver den militära befälhavaren för att kunna fatta framgångsrika beslut?
Vem ska ta fram underlaget och hur skall det gå till?

Eftersom det inte är möjligt att se in i framtiden måste den militära befälhavaren, som skall fatta
avgörande beslut, få stöd av en väl fungerade stab. En stab som använder sig av pålitliga metoder.
Därför har chefer på alla nivåer behov av att omge sig med bra analytiker. Detta kapitel besvarar
dels de inledande frågorna och omfattar i huvudsak grunder angående militära operationsanalyser
samt några metoder som stödjer analysarbetet.
Detta kapitel grundar sig i huvudsak på den amerikanska boken Methods for conducting military
operational analysis, som är en artikelsamling utgiven av Andrew G. Loerch och Larry B. Rainey,
2007. Innehållet i detta kapitel är en personlig tolkning av kapitel två2 och fyra3 satt i en svensk
kontext med både hypotetiska exempel och självupplevda situationer från min tid i
Försvarsmakten. I boken omfattar kapitel två främst generella grunder, begrepp och metoder som
används vid operationsanalyser på den militära arenan. Kapitel fyra behandlar analys av
småskaliga operationer utifrån oförutsedda händelser. Både ”småskaliga” och ”oförutsedda
händelser” i boken, där utgångspunkten är amerikansk, kan i ett svenskt sammanhang jämföras
med Försvarsmaktens större utlandsmissioner i världen. Dessa är begränsade till ungefär bataljons
storlek och är resultat av relativt plötsligt uppkomna konflikter. Det är ur det perspektivet jag har
speglat kapitel fyra.
Mina personliga erfarenheter av operationsanalys är främst ifrån markarenan på kompani- och
bataljonsnivå och de utgår ifrån militära övningar i Sverige samt operationer med utlandsstyrkan i
Kosovo under våren 2003 (KS07).

1.2 BAKGRUNDSBESKRIVNING
1.2.1 OPERATIONSANALYS I FÖRSVARSMAKTEN
Analysarbeten och bedömningsprocesser i Försvarsmakten idag bygger dels på det egna historiska
arvet, men är även tydligt inspirerade av amerikanska modeller och NATO:s metoder. I samband
med Sveriges ökade engagemang i internationella insatser har också behovet av att förstå
utländska begrepp, uttryck och metoder ökat vid samarbeten med multinationella staber och
2

Kp 2: Theater campaign analysis, Wm. Forrest Crain, Ph.D. Center of Army Analysis.
Kp 4: Analysis of Smaller Scale Contingencies, Herman J. ”Touggy” Orgeron, Marin Corps Combat Development
Command.
3
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förband. Därav används idag NATO-metoder, som t.ex. Guidelines for Operational Planning
(GOP) och den något nyare metoden Comprehensive Operations Planning Directive (COPD).
De svenska metoderna och våra tillvägagångssätt när det gäller operationsanalys utgår ifrån
uppdragstaktik och manövertänkande. Den ledningsfilosofin bygger på initiativkraft, självständigt
beslutsfattande, personligt ansvarstagande och förtroende mellan chefer och underställda. Här
finns det både likheter men också skillnader i kulturer, synsätt och tillvägagångssätt att ta hänsyn
till när man jämför svenska och amerikanska metoder. I detta kapitel återger jag de amerikanska
uttryck och modeller som är relevanta även i ett svenskt sammanhang.

1.3 OPERATIONSANALYSENS GRUNDER
-Vad är det, varför görs det, vem genomför den och för vem?
Olika varianter av analyser görs på alla nivåer, i olika stor omfattning vid olika tillfällen. På låg
nivå kan det handla om att gruppchefen för en skyttegrupp, med hjälp av sina soldater, snabbt
analyserar terrängen, bedömer de största riskerna som föreligger för ett överfall och utifrån det
väljer en lämplig framryckningsväg. Det kan också handla om analyser över ett förbands kapacitet
och förmågor, vilket kan leda fram till utveckling eller anskaffningar av nya tekniska system. Mer
omfattande operationsanalyser sker vanligen på högre nivåer i staber och resultatet kan vara
mycket avgörande. De kan då till exempel handla om huruvida ett land skall engagera sig i en
konflikt med sina militära styrkor eller ej.

1.3.1 ÖVERVÄGANDEN
Operationsanalys handlar i huvudsak om att använda lämpliga metoder för att kunna göra riktiga
överväganden för att uppnå önskad effekt. Dessa överväganden påverkas av ett antal faktorer och
val mellan olika inriktningar som påverkar varandra. Dessa generella faktorer är:


Önskade slutlägen och målbilder, (End states and objectives).



Val av metoder och tillvägagångssätt, (Ways).



Behov av resurser och tillängliga medel, (Means).



Nivå av risktagande och kopplade kostnader till dem, (Cost or risk).



Tid- och rumsfaktorer, (Space and time).

Alla dessa faktorer är grundläggande och påverkar analysarbetet, oavsett storleken på operationen.

1.3.2 INDELNING I SKEDEN
Genom att dela in en operation eller ett projekt i tydliga skeden skapas en tydlighet som gör det
lättare för en stab eller en analytiker att se vilka problemställningar som är viktiga under olika
tidsperioder. En skedesindelning, med definierade mål för respektive skede, skapar möjlighet att
se vilka resurser och vilka behov som finns vid olika tillfällen. Detta underlättar både
kommunikationen och samarbetet mellan olika enheter och ger en god möjlighet till uppföljning,
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vilket gör att chefen kan leda och styra arbetet utifrån hur väl skedets mål är uppfyllda eller
behöver mer resurser för att uppnås.
Enligt ”Methods for conducting military operational analysis” finns det fem generella skeden som
större operationer kan delas in i och som var för sig kräver en egen analys. Dessa skeden är
mobiliseringeller
styrkegenereringskedet,
grupperingsskedet,
verksamhetseller
genomförandeskedet, uthållighets- eller bibehållandeskede, och omgrupperingsskede. Dessa
skeden behöver inte följa just denna ordning och de kan även överlappa varandra beroende på
operationens karaktär.
På lägre nivåer i de svenska arméförbanden använder vi samma metodik genom att försöka dela
upp verksamheten i några mindre skeden. Syftet är att hitta tydliga brytpunkter mellan skedena
och delmål som måste vara uppfyllda för att nästa skede kan inledas. Ett exempel på en indelning
kan vara att först genomföra ett inledande förberedelseskede som skapar förutsättningar för någon
insats ex. förflyttning eller förövning. Därefter följer ett genomförandeskede där själva
huvuduppgiften löses ex. anfall, skydda eller genomsök. Slutligen kan ett sista skede omfatta
återsamling av förbandet för att förbereda för kommande beredduppgifter ex. räddning och
röjning, återhämtning eller omgruppering.

1.3.3 DEFINITIONER AV BEGREPP
En tydlig kommunikation och ett gemensamt ”analysspråk” är viktigt för att uppnå hög
effektivitet och för att undvika missförstånd, både internt i staben men också mellan ledningen
och de operativa förbanden. Det finns många begrepp och uttryck som en stabsmedlem eller
analytiker behöver vara bekant med för att vara insatt och effektiv. Nedan följer fem intressanta
begrepp som är hämtade från den ”amerikanska uttrycksfloran” . Dessa förklaras med en
innebörd ur ett svenskt perspektiv. Stöd till förklaringarna är även hämtade ifrån Försvarsmaktens
doktrin för markoperationer, där vissa motsvarande uttryck förekommer. Den mer intresserade
hänvisas till s.15-17 och s.76-77 i ”Methods for conducting military operational analysis” för att
där ta del av flera definitioner av amerikanska begrepp och uttryck i kapitel 2 och 4.
Uppdragsområde (Area of responsibility). Det geografiska område inom vilket den militära
befälhavaren planerar och genomför operationer med sina förband. I Svenska sammanhang ofta
definierat som det ansvarsområdet inom vilket ett förband (kompani eller bataljon) kan röra sig
och verka utan att direkt påverka sidoförband. Internationellt avses betydligt större
ansvarsområden där t.ex. USA Department of Defense har delat in världen i fem ansvarsområden,
NORTHCOM, SOUTHCOM, PACOM, EUCOM och CENTCOM.
Underrättelse- och bekämpningsområde (Area of influence). Oftast ett område inom
uppdragsområdet där den utsedda förbandschefen har mandat att verka med sitt förband. I
svenska sammanhang är det inom detta område som vi samordnar våra sambands-, bekämpningsoch sensorsystem till en yta där vi bedömer att prioriterade mål kan uppträda.
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Intresseområde (Area of interest). Det geografiska området omedelbart utanför
uppdragsområdet, som påverakar genomförandet av operationen. Framförallt intressant för
underrättelseinhämtning och för att få förvarning för kommande inflytelser.
Operationsområdet (Area of operations). Definieras som ett område fastställt på ”joint-nivå”
mellan främst befälhavarna för mark- och sjöstridskrafterna. Inom operationsområdet har
befälhavarna utrymme att genomföra sitt uppdrag och skydda sina egna styrkor.
Operationer (Operations) En eller flera militära aktiviteter som kan genomföras i olika stor
omfattning och på olika nivåer, från strategisk och operativ till taktisk. Operationen innehåller
olika delar och kan delas in i de skeden som krävs för att uppnå det militära målet. Exempelvis
innehållande förflyttningar, anfall, försvar, understöd och uthållighetsåtgärder.
Främst i internationella sammanhang genomför de svenska förbanden olika operationer. Som
exempel kan en operation gå ut på att hitta illegala vapen i en byggnad, alltså en sökoperation.
När vi befinner oss på hemmaplan uttrycker vi ofta lite slarvigt att vi genomför en övning eller
manöver, även när verksamheten är skarp. Troligen en vana efter som vi mest övar och tränar våra
förband inom landet, men när verksamheten är skarp bör den kallas för en operation och inte en
övning.

1.3.4 SAMÖVNING FÖR GOD KOMMUNIKATION
Inom Försvarsmakten har vi reglementen och doktriner som definierar många uttryck och
innebörden i olika begrepp. Det skrivna ordet är dock inte alltid tillräkligt. Innebörden av olika
begrepp inom en stab formas även från personliga erfarenheter och gemensamma upplevelser.
Därför är det viktigt att en stab och underställda förband får möjlighet att samöva, utvärdera och
diskutera betydelsen av olika begrepp. Den gemensamma grunden läggs på våra militära skolor,
men en stab och de förband som skall genomföra operationer behöver utbildas och samövas i flera
steg. Några varianter och lämpliga metoder för det är muntliga stabsövningar, spel, enkla
kaderövningar med chefer på flera nivåer till fullskaliga bataljonsövningar med samtlig personal.

1.4 METODER FÖR OPERATIONSANALYSER
Vid analysarbete är det viktigt att se till helheten och slutmålet i stort. Men för att få fram
konkreta slutsatser, som leder till framgång, är det lämpligt att titta på respektive skede och dess
delmål mer i detalj. Genom att titta på respektive skede och utgå ifrån de olika faktorerna och de
överväganden som påverkar en operation enligt tidigare, kan olika frågeställningar och
problemställningar för skedet lyftas fram.
Exempelvis, om en analytiker skall titta närmare på ett grupperingsskede där man skall
transportera enheter från Sverige in till ett uppdragsområde. Då är det lämpligt att koppla tidigare
nämnda faktorer som: ”behov av resurser och tillängliga medel, nivå av risktagande samt tid och
rum” . Direkt faller det ut frågor om transportkapacitet, omloppstider, vilka befattningshavare
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och vilken materiel som skall skickas i vilken ordning, hur beredskap och operativ nivå skall
upprätthållas i operationsområdet vid avlösning av hemroterande förband osv.
Nästa steg blir att analysera de nya frågeställningarna och uppkomna problemen och söka fakta
samt förslag på lösningar, som kan värderas och ställas mot varandra. Här finns det många olika
metoder att ta hjälp av. Nedan följer några exempel:

1.4.1 BAKLÄNGESMETODEN
En metod att använda i vissa fall kan vara ”baklängesmetoden”. Den innebär att man utgår ifrån
slutmålet och genom att räkna baklänges få fram tidsförhållanden, behov av resurser samt risker
och kostnader vid val av olika metoder mm. Genom att utgå ifrån de grundläggande faktorerna,
och se vad de ger för olika resultat vid olika val kan man komma fram till vilka alternativ som ger
det bästa resultatet.
Ett hypotetiskt exempel kan vara att införa ett nytt fordonssystem i ett operationsområde inom en
bestämd tid. Analysarbetet kan utgå ifrån att räkna baklänges vid val av fordonstyp, utifrån vissa
givna ramar. Ingångsvärden kan vara olika leveranstider utifrån nyanskaffning kontra
modifieringar av befintliga fordon. En annan faktor kan vara hur lång utbildningstid som krävs
för att fordonsförarna skall bli operativa. Krav och tillgänglighet på transportresurser kan vara
gränssättande avseende vikt och volym. En baklängesanalys skulle kunna leda till att man väljer
det fordonssysystem som tar kortast tid att få fram, att förare som har tidigare erfarenheter av
liknande fordon rekryteras, samt att transportresurser måste hyras in av annan nation för att klara
tidsramarna.

1.4.2 METOD VID GIVNA ALTERNATIV
I vissa beslutsituationer är flera alternativ givna och det mest lämpliga skall väljas. Alternativen
kan vara givna av en högre militär chef eller vara styrningar från politisk nivå. De kan vara ett
resultat framtaget och givet av en tidigare analys eller alternativ valda utifrån våra tillgängliga
resurser. Exempel på situationer där alternativ är givna kan vara vid val mellan olika produkter
eller konceptlösningar i samband med materielupphandling. Ett annat vanligt exempel är vid val
av ett militärt handlingsalternativ (course of action, COA) i en operationsplanering likt GOP
eller COPD.
När problemställningen omfattar val av olika givna alternativ finns det olika teorier och flera
metoder som kan användas. Multimålmetoder, spel, SWAT-analys är vanliga och kan också
kombineras.
Den övergripande metoden för val av alternativ beskrivs även i artikeln om Analysis of
Alternatives (AoA), se innehållsförteckningen. [Red. Anm.]
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1.4.2.1 Multimålmetoder
För att tillmötesgå flera olika målsättningar försöker man med multimålmetoder (Multiple
Criteria Decision Making , MCDM) att finna de mest effektiva eller optimala lösningarna
genom att ta hänsyn till flera samtidiga kriterier.
Första steget är att ta fram värderingskriterier med effektmått utifrån vad som krävs för att lösa
uppgiften, enligt dess målsättningar. De olika kriterierna kan värderas olika tungt och på så sätt få
en större betydelse i den slutliga värderingen. Väljs kriterier som är mätbara finns möjlighet att
rent matematiskt få fram värden som kan betygsättas och viktas för en jämförelse mellan de olika
alternativen. Det alternativ som ”får bäst betyg” bör vara det som bäst svarar upp mot de uppsatta
värderingskriterierna och kravnivåerna, och blir sedan det rekommenderade alternativet.
1.4.2.2 Spel
En annan metod för att få fram olika alternativs styrkor och svagheter samt för att se vad som kan
bli ett möjligt utfall vid olika alternativ är att använda spel. Att spela på planen kan ses som en
slags simulering. Här finns det olika metoder allt ifrån enkla diskussioner utifrån en kartbild, till
mer avancerade dataprogram där olika värden och scenarion kan matas in och värderas. Att
genomföra olika krigsspel är en vanlig metod som ingår i många militära analysmetoder,
exempelvis i integrerad planering under tidspress (IPUT), Guidelines for Operational Planning
(GOP) och i Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). Att använda spel i form av
simuleringsprogram vid till exempel dimensionering av olika logistiska lösningar är ett bra
hjälpmedel. Mer om det lite längre fram under rubriken ”Dimensionering genom modellering
och simulering”.

1.4.3 METOD FÖR UTVECKLING AV ALTERNATIV
Det är inte alltid som alternativen finns givna att ta ställning till. Då krävs en process för att
utveckla nya alternativ. Om många ingående faktorer kan varieras, kräver detta ofta ett mer öppet
förhållningssätt och innebär också ofta en mer krävande analys.
1.4.3.1 Brainstorming
För att generera nya förslag utifrån en given målsättning eller ett problem kan metoden
”Brainstorming” vara en bra start. Metoden innebär att en grupp med personer fritt lyfter upp det
förslag och alternativ som de kommer att tänka på. Alla idéer är välkomna utan någon inledande
kritik, och deltagarna kan med fördel utveckla och förbättra varandras lösningar. Metoden ska
uppmuntra till att nya spontana tankar och förslag kommer fram. Resultatet kan sedan analyseras
vidare t. ex med en SWOT-analys.
1.4.3.2 Spel
Redan tidigare har metoden spel beskrivits som ett sätt för att värdera olika alternativ, men spel
kan också med fördel användas för att skapa nya idéer och tillvägagångssätt. När man gör en
operationsanalys kan krigsspelet på den tänkta planen ofta leda till att man kan identifiera viktiga
beslutstillfällen, framgångsfaktorer eller ge nya frågor som behöver svar. Beslutstillfällena och
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framgångsfaktorerna kan staben ta med i sitt fortsatta analysarbete. Nya frågor kan formuleras
som underrättelsebehov (priorty intelligence requirements) vilket kan blir ”PIR-frågor” som något
underställt förband kan få till uppgift att besvara. Eller så kräver de insamling av data från någon
teknisk sensor som får inriktas.
1.4.3.3 SWOT-analys
En vanlig metod, utöver de som är nämnda boken Methods for conducting military operational
analysis, är att göra en SWOT-analys. Det är en metod som kan användas dels för att generera
och utveckla nya alternativ och dels för att kartlägga och värdera olika givna alternativ. Genom att
sortera ut styrkor, svagheter, möjligheter och risker/hot (strengths, weaknesses, opportunities och
threats) i en matris, tydliggörs påverkande faktorer eller de olika alternativens karaktär, vilket
underlättar vidare analys och val av inriktning.
Alla dessa ovanstående metoder kräver att någon förbereder arbetet, leder det och dokumenterar
resultaten. Goda förutsättningar angående läget, målsättningen, syftet och metoden är
nödvändiga för lyckade resultat.

1.4.4 BESLUTSTRÄD
Det finns även olika matematiska modeller att ta stöd av vid analysarbeten. En metod som kallas
för ”beslutsträd” bygger på att sannolikhetsvärden sätts på de olika risker eller händelser som
bedöms inträffa vid olika val och att dessa ritas in i ett schema, likt grenarna på ett träd. Trädet
blir en modell som symboliserar olika beslutstillfällen eller val av alternativ. Därefter bearbetas
modellen matematiskt av analytikern som räknar sig fram till de bästa och mest optimala
lösningarna. Detta är ingen vanlig metod i svenska Försvarsmakten, i alla fall inte på lägre nivåer,
men det är en mer utbredd analysmetod i USA.
Beslutsträd utvecklas även i artikeln om effektbaserad analys, se innehållsförteckningen. [Red.
Anm.]

1.5 DIMENSIONERING GENOM MODELLERING OCH SIMULERING
Inför en ny operation är historiska erfarenhetsvärden en viktig utgångspunkt. Vid till exempel
dimensionering av logistikresurser för en ny uppgift finns det verktyg för simuleringar och
beräkningar som stödjer operationsanalysen. Försvarets materielverk (FMV) har nyligen tagit
fram ett prognosverktyg för logistikberäkningar (PVL4) som skall kunna stödja alla arenor, mark,
sjö och luft, vid planering av olika operationer.
Genom att använda erfarenhetsvärden från tidigare operationer, ny scenarioinformation, rimliga
antaganden utifrån uppgifterna samt de förmågor vi har att genomföra viss verksamhet med, kan
man få fram behovet av logistikresurser för ett insatsförband som genomför en specifik uppgift,
under en viss tid, i en speciell miljö.

4

Källa: Bildspel om prognosverktyg för logistikberäkningar (PVL)/Indlog, Göran Berg AK Logistik/LogLed, 2011.
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Det är viktigt att ta hänsyn till, som vid all simulering och modellering, att prognosverktyget
består av förenklingar och medelvärden vilket ger osäkerheter i resultatet kopplat mot det verkliga
utfallet. Men det är så klart bättre värden att utgå ifrån än rena gissningar.
När man använder medelvärden vid dimensionering är det viktigt att tänka på att under en
operation kan faktiskt max eller minvärdet vara det mest aktuella, vilket man då bör ha beredskap
och kanske kapacitet att hantera. För att även väga in det i sitt analysarbete måste man titta på
hur stort konfidensintervallet är och hur fördelningen ser ut, dvs. hur stor spridningen är i
intervallet och var tyngdpunkterna ligger. På så sätt kan man göra en riskbedömning utifrån
sannolikheter att olika fall inträffar över området. Utifrån den analysen kan sedan beslut fattas om
vilken hänsyn som skall tas för ytterskotten, samt hur stora marginaler som dimensioneringen bör
ha. Tar man inte hänsyn till hur spridningen har sett ut riskerar man att dimensioneringen
periodvis blir felaktig, även om medelvärdet över hela perioden kommer att överensstämma.
Det är alltså viktigt att i samband med beräkningar också göra en rimlighets- eller trolighetsanalys
av de värden som presenteras. Ett sätt att validera sina simulerade resultat är att använda
historiska värden som ingångsvärden, där man känner till utfallet vid specifika tillfällen, och se
om simuleringen då ger ett rimligt svarar som överensstämmer med verkligheten.
Som ett praktiskt exempel kan man titta på drivmedelsförbrukningen under en tolvmånaders
period för en bataljon i ett nytt missionsområde. Många faktorer påverkar, exempelvis; antal och
typ av fordon, körmil kopplat till förbandets uppgifter och områdets storlek under året, andra
maskiner och anläggningar som kräver drivmedel ex. elverk för energiförsörjning och
uppvärmning, marginaler i form av reservlager för tillgänglighet och uthållighet mm. Alla dessa
faktorer går sedan att räkna på utifrån variationer under perioden. Resultatet går även att jämföra
med tidigare missioner för att göra en god analys av vilka resurser som kommer krävas. Utifrån
resultatet kan man sedan titta vidare på olika lösningar för missionens drivmedelshantering.
Exempelvis hur stora depåer krävs för egen tillgänglighet, hur stora är behoven över tiden och när
bör uppfyllnad ske, vilka blir omloppstiderna över ytan, vilka avtal behöver vi ha med andra
enheter eller nationer osv.

1.6 SAMMANFATTNING
För militära operationsanalytiker är det mycket viktigt med en gemensam grund att utgå ifrån.
Denna grund bygger dels på ett gemensamt språk, där uttryck och begrepp har en definierad
innebörd, dels på beprövade metoder för att effektivt hitta de avgörande problemen,
möjligheterna i situationen och förslag på den mest lämpliga lösningen. Det finns många metoder
för att strukturerat kunna välja mellan ett antal givna alternativ eller för att genera nya alternativ
utifrån en given problemställning.
Detta kapitel redogör för vissa av dessa begrepp och metoder utifrån kapitel två och fyra i boken
Methods for conducting military operational analysis av Andrew G. Loerch och Larry B. Rainey,
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2007. Reflektioner och exempel i texten är hämtade ur personliga erfarenheter från min tid som
officer i svenska Försvarsmakten.
En intressant reflektion är att många av de amerikanska begreppen och metoderna återfinns även
i våra svenska reglementen, som tydligt är inspirerade av framförallt NATO:s metoder. En
skillnad verkar dock vara att de amerikanska operationsanalytikerna, på de högre stabsnivåerna, i
större omfattning tar fram beslutsunderlag genom att använda matematiska modeller.
Kapitlet beskriver också hur en operationsanalytiker bör förhålla sig till erfarenhetsvärden, i form
av medelvärden, när dimensionering utifrån matematiska beräkningar används vid planering av
kommande insatser. Här poängteras vikten av att ta hänsyn till spridningen för att bilden av de
historiska värdena skall vara rättvisande och inte bli en stor osäkertsfaktor. Här presenteras också
ett exempel på hur Försvarets materielverks prognosverktyg för logistikberäkningar kan användas
för att göra drivmedelsberäkningar under en operation i en svensk utlandsmission.
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2 COMBAT OPERATIONAL ANALYSIS
Magnus Kedeby
2.1 INLEDNING
I detta kapitel hanteras combat operations d.v.s analys av stridssituationer på strategisk och
operativ nivå, fokuserande mot styrkesammansättning vid joint och coalition operationer.
Operationsanalysen stödjer operationell chef och försvarsdepartements (här DoD) beslutsnivåer.
För att läsaren skall få större förståelse för området behöver några begrepp inledningsvis förklaras
och förtydligas. Ämnet och exemplen är mycket amerikanska varför även en viss acklimatisering
mot svenska förhållanden behöver ske. Efter begreppsförklaringen kommer en principiell
operationsanalysgenomgång och två exempel att belysas, ett på den operationella nivån och ett på
departementsnivå. Därefter kommer metoderna att belysas utifrån Jaiswal kap 3 och 10.
Avslutningsvis kommer slutsatser av kapitlet att presenteras. Endast metoder för modellring och
resultat beskrivs, inte modellernas funktioner. Det är ett tillkortakommande, men skulle ha gjort
essän mycket mer omfångsrik och komplex, och därmed betydligt mer svårläst.

2.1.1 BAKGRUND
Methods (Loerch et. Al. Red. Anm.) är skriven utifrån ett amerikanskt perspektiv. För att förstå
konceptet måste även det amerikanska försvaret till viss del förstås. Här handlar det om
expeditionära insatser, som inte utförs i USA. Operationerna är beskrivna utifrån ett mönster
med symmetrisk duellstrid med en likvärdig motståndare. Methods har även ett utpräglat
markperspektiv där inte övriga arenor får lika mycket utrymme. Obalansen är kanske naturlig då
kapitel 3 [som refereras i detta kapitel. Red. Anm.] är skrivet av två medarbetare vid centrat för
(amerikanska) armens analys.5

2.1.2 NÅGRA BEGREPP
Contingency plan (CONPLAN) en omfallsplan för händelser troliga att uppstå.
Begreppet beskrivs antagligen bättre i COPD6. I några av exemplen skulle även alternativ samt
förgreningar7 kunnat användas.
Defense planning Guidance (DPG) motsvaras i Sverige av någonting liknande strategiskt
styrdokument, eller verksamhetsuppdrag.
DPG, som ges ut av den amerikanska

5

Loerch et.a. Methods of conducting military operational analysis. Military Operartions research society, 2007.
Comprehensive Operational Planning Directive. NATO.
7
Branches and Sequels, COPD.
6
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Försvarsministern 8 , innehåller styrning i form av mål, prioriteringar, målsättningar samt
finansiella styrningar. P.g.a. den amerikanska regeringsformens unika funktion där statschefen
röstas fram personligen och därefter tillsätter sina ministrar är detta bedömt ett utpräglat politiskt
dokument.
Operationsplanen (OPPLAN) är resultatet av det planeringsarbete som staberna genomför.
Operationsplanen kan existera på i princip samtliga nivåer från strategisk till taktiskt
stridsteknisk, men innehållet varierar. OPPLAN innehåller de resurser som operativ chef behöver
för att genomföra operationen t.ex. förband och förnödenheter samt den tänkta tidsplanen för
deras tilltransport till operationsområdet. OPPLAN utgör grundförutsättningen för utvecklingen
av operationsordern (OPORD). OPPLAN är ett flertal olika dokument med underbilagor varav
ett är Time, Phase, Force, Deployment, Data, (TPFDD). TPFDD innehåller information om när
var och hur en operativ chef kan erhålla tillgång till styrkorna. Koncept för operationen finns
även med i OPPLAN, dessa benämns CONOPS, och beskriver de övergripande operationella
koncepten.
Major weapons systems (MWS) Är de vapensystem som skapar utnötning (eng. attrition) i
modeller för markkrigsanalyser. Vanligtvis är dessa MWS t.ex. stridsvagnar, helikoptrar, artilleri
och stridsfordon. Analytiker nyttjar MWS för att bestämma de olika styrkornas sammansättning,
beredskap, stridseffekt och förluster.
Essential elements of analysis (EEA) är den/de huvudfrågor som analysen skall svara på. EEA
bryts sedan ner i measures of effectivness (MOE), som är de kvantifierbara storheterna som
relaterar till EEA. För att få ett mer läsbart språk nyttjar jag begreppet väsentliga analyselement
för EEA, och begreppet effektivitetsmått för MOE.
Base-case betecknar den första testen av en framtagen modell. Base-case skall köras med befintliga
data där resultatet är lätt att förutsäga. Base-case är att betrakta som en test av modellen, inte av
det som modelleras.
I kapitlet förekommande nyttjade modeller9 beskrivs nedan.
CEM, Concept evalution model, är en modell för deterministiskt beskrivning av luft- och
sjöstridskrafter, och bygger på modellering av underliggande nivåer.
TACWAR, Tactical Warfare Model, är en modell på operativ(teater) nivå och bygger på ett antal
tidigare utvecklade modeller som ATLAS, IDAGRAM, VECTOR, LULEJIAN. TACWAR är en
helt automatiserad modell som innehåller databaser på vapen, operativ organisation och terräng.

8

För att förstå varför det är försvarsministern som utger DPG, och inte försvarsmakten eller försvarsministeriet
behöver den amerikanska modellen förstås. USA är mig veterligen det enda land där regeringschefen själv utser sitt
kabinett, samt att ministerstyre är något tillåtet och positivt.
9
Jaiswal, N. K. Military operations Research- Quantative decision making. Kluwer Academic Publishers. 1997.
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2.2 ANALYSMETODER
Termen Förmågebaserad operationsanalys nyttjas för den operationsanalys som syftar till att
stödja den operationelle chefen då han med tilldelade styrkor vill utveckla bästa möjliga plan för
att uppnå ett specifikt syfte.
Tidshorisonten för en operativ chef är max 18 månader, ofta betydligt kortare. Viktiga aspekter
vid styrkesammansättningen är bl. a10:






Bra kombination mellan mark- och luftstridskrafter.
Analys av möjliga COA (Handlingsalternativ).
Tänkbara framgångsfaktorer vid olika uppdragstyper.
Analys huruvida en tidig etablering är extra känslig.
Positionering av ballistiskt missilförsvar inom operationsarenan (teatern)



Analys av marin- och luftstridskrafternas sammansättning.

Nyligen har även analyser av militära operationer i urban miljö tillkommit. De så kallade MOUT
(Mil Op in Urban Terrain) syftar till att klarlägga hot i bakre områden samt även efter det att de
direkta stridhandlingarna har avstannat.
Kravbaserad operationsanalys stödjer den operationelle chefen på departementsnivå. Kravbaserad
operationsanalys syftar att långsiktigt ta fram krav på de olika försvarsgrenarnas
styrkesammansättning. Processen genomför m.h.a. olika scenarion som skall ta fram kraven på tre
till åtta års horisont. Operationell chef och beslutsnivåer nyttjar denna till:





Underbygga beslut om storlek och blandning av styrkor, både nu och i framtiden.
Deployerings information (Time, forces).
Fastställa och utveckla vissa bestämda handlingsalternativ .
Riskbedömande.

2.2.1 GENERELL METOD FÖR OPERATIONSANALYS
Metoden innehåller de generiska steg som skall /bör finnas med i en operationsanalys för att
erhålla en heltäckande bild. Vid vissa specialfall, framför allt vid korta tidsaspekter, kan de
inledande momenten sneddas något om nära och bra kontakt med den operativa staben finns.
1. Förstå de/den operationella nyckelfrågorna som chef eller departementsnivå behöver ha
svar på. Lokal chef kan behöva veta om det är fördelaktigt att tidigt genomföra en
motoffensiv eller om det är fördelaktigt att vänta tills full styrkeuppbyggnad (FOC) har
uppnåtts. På departementsnivå behöver fakta tas fram om styrkebehovet på längre sikt.
Analytikerna behöver kunna översätta dessa problem till kvantifierbara mått och modeller
för analys.

10

Ibid s.53.
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2. Analytiker utvecklar de väsentliga analyselementen (EEA) eller de nyckelfrågor som
behöver besvaras. Svaren på dessa frågor behöver ha tillhörande effektivitetsmått (MOE)
kopplade för att en kvantitativ bedömning ska kunna genomföras. Några av de vanligare
effektivitetsmåtten är:
 Total tid för att operationen skall kunna genomföras framgångsrikt
 Förluster av system eller vapensystem, med ett antal räkneövningar.
 Förluster för egna förband, dödade i strid samt sårade i strid och sjuka.

3. Nyttjande av verktyg. Vid operationsanalys nyttjas datamodeller som
representerar militära operationer på rätt nivå. Modellerna kan vara
deterministiska 11 eller stokastiska eller någon variant av dessa. Valet av
modell beror på flera faktorer, syfte med modellen, tillgänglig tid, typ av
operation och kravet på samarbete mellan analytikerna och den militära
stabens planerare. Flertalet av de markmodeller som idag nyttjas är för
brigads storlek och större. Anledning till att det finns mest modeller för
större förband är att antalet interaktioner för lägre förband ökar betydligt
vilket gör modellerandet svårare och mer komplext. Bedömningen att
modelleringar på lägre stridteknisk nivå är svårare stöds inte av Jaiswal som
utgår från stridstekniken och bygger komplexiteten uppåt, mer om det
senare.
4. Operationsförståelse. Analytikerna behöver en omfattande förståelse för hur operationen
är uppbyggd. Förståelsen baseras på förståelse inom fem grundområden:
 De inblandade styrkornas sammansättning, organisation, vapensystem och styrka.
 Styrkornas plan för deployering till operationsområdet.
 Hur styrkorna kan fasas in i strid på taktisk nivå.
 Hur samtliga styrkor skall deployeras in i operationen, inkluderande eldunderstöd
från mark, sjö och luftstyrkor.
 Operationens mål och hur analysmodellen beskriver att målen kan uppnås.
Analytikerna skall eftersträva att få modellen att likna operationen så mycket som möjligt.
Antalet operationsfaser med eventuell förbekämpning innan skall finns med i modellen.
Ett närmande av modellering och operationsplaner medger att analytiker kan studera
möjliga scenarion och fördjupa eventuell COA analys.
En effektiv modell måste behandla egna och fiendestyrkor med samma noggrannhet.
Analytikerna behöver ofta inhämta kunskaper om fiendes sammansättning, styrkor samt
operationella mål. Det är därför ofta nödvändigt att inhämta den senaste
underrättelsebedömningen från staben eller från andra nationella källor.
11

Deterministiska spel är sådana spel som ej innehåller slump. Hämtad från Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deterministiska_spel 2011-12-05.
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Modellen behöver även ta hänsyn till komplexiteten med försvarsgrensgemensamma och
gemensamma operationer med andra länder för att kunna ta hänsyn till den synergieffekt
som detta kan ge.
5. Målet, begränsningar och antaganden. Med mål, begränsningar och antaganden avses här
sådant som gäller för studien, inte för det som studeras. Termerna ovan bör betraktas som
ramen runt tavlan som nu skall fyllas med analys. Samtliga gjorda antaganden skall kunna
redovisas och kunna testas. En test på ett antagande görs genom att antagandet ändras och
förändringen studeras. Det har framkommit ett antal standardiserade antaganden för
operationsanalys på stridsfältsnivå, exempel på dessa är:
 Fiendens styrka t.ex 80%
 Logistiksituationen inte gränssättande
 Tidslinjaler. Två dagar efter inledande stridigheter kan fiende genomföra åtgärd X.
6. Alla modeller inom operationsanalysen har olika för- eller nackdelar. Det gäller för
analytikern att kunna utnyttja fördelarna och kontrollera nackdelarna. Exempel på brister
hos modeller är: Ickelinjära operationer, civil-militär samverkan, transport säkerhet och
operationer i stadsmiljö.
Nästa steg för operationsanalytikern är att modellera operationen, för att erhålla en
täckande modell är det principiella data som behöver inarbetas: Vapens systemeffektivitet,
styrkesammansättning och operationskoncept och övriga data som har betydelse för
modellens funktion. Efter detta steg är det en första test av modellen som skall utföras.
Här är det viktigt att testa med kända data, där utfallet är lätt att förutsäga. Syftet med
testen, som benämns base-case är att undersöka om utfallet är rimligt. Om så inte är fallet
behöver indata undersökas för att finna anledningen till det oväntade resultatet.
7. Efter en framgångsrik körning av base case bör denna presenteras för staben av två
anledningar.
 Erhålla bekräftelse att modellens stämmer för de antaganden som gjorts.
 Låta staben se att någon utomstående testar det koncept som staben utarbetat.
8. Efter att modellen har presenterats för stab och inga orimligheter har framkommit kan
modellen nyttjas för andra alternativ och undersökningar. Val av alternativ bör väljas med
omsorg om tiden är begränsad. Välj de alternativ som bedöms mest intressanta, om det
finns nio tänkbara alternativ att välja är kanske endast 3-4 särskiljande och intressanta att
köra. Modellering genererar mängder med utdata. Undersök var i datamängden som den
väsentliga informationen finns. Detta genomförs genom att finna de MOE samt EEA
som tidigare identifierats för operationens slutmål eller vad som tidigare har identifierats.
Om identifieringen gjorts tidigare hjälper resultatet analytikern att finns rätt svar.
9. Presentation av resultaten av modelleringen.
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Anpassa presentationen till åhörarnas behov och gör det förståligt. Inled med
slutsatser för att minimera osäkerheter om vilka resultat som framkommit och att
snabbt få fram slutsatserna.
Bakgrund, definitioner, styrningar.
Analytiskt ramverk: Vilket problem har undersökts. Antaganden och begränsningar.
Beskriv väsentliga analys element och effektivitetsmått. Definiera alternativ.
Beskriva resultaten av effektivitetsmåtten för de väsentliga analyselementen med hjälp
av grafer diagram m.m.
Sumering. Inkludera observationer och iakttagelser, repetera dina resultat. Evetuellt
även förslag på fortsatt arbete.

10. Resultat av operationella analyser för en operativ chef och stab kan behöva omarbetas och
beskrivas i operationella termer, typ COPD eller GOP. Analysen kan få större
trovärdighet om samma begreppsapparat nyttjas, eftersom militär personal inte generellt
är tränade för, eller har förståelse för operationsanalys.

2.2.2 EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR
Loerch redovisar två tillämpningar av operationsanalys enligt ovan. Ett operativt scenario och ett
större strategiskt scenario på departementsnivå. Svårigheten med att extrahera några nyttiga
reflexioner för svenska förhållanden är dels att omfattningen är betydligt större, dels att de
grundläggande begreppen även de skiljer sig åt.
Exempel 1
I det operativa scenariot är det konsekvenserna av en omfallsplan som skall analyseras. Frågan är
vilka effekter en omfallsplan får om styrkesammansättningen förändras. Det är primärt tre
stycken väsentliga analyselement som utvecklas;





Effekten av att förändra bataljonsstridskrafterna från fyra manöverkompanier till
alternativ med tre manöverkompanier. Innebärande en reduktion med 14
infanteristridsfordon och ett ökat antal avsuttet infanteri.
Effekten av åtta stycken Apache helikoptrar och/eller raketsystemet (MLRS) tillgängligt
när motståndar sidan anfaller.
Effekten av 1.5 dagars förbekämpning från luftstridskrafter innan fientligt anfall.

Ovan beskrivna Väsentliga analys element (EEA) utvecklas därefter ner till och svara mot
effektmåtten (MOE)




Förluster av större stridssystem(stridsvagnar, helikoptrar, infantristridsfordon m.m.) för
både egna och motståndaren.
Förluster för alla styrkor.
Tider, både för att uppnå uppsatta mål, hastigheter och platser relaterat till slutmål.
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Det är något oklart hur ovan beskrivna väsentliga analyselement och effektmått kopplas ihop, om
det är ett 1-1 förhållande eller annat som gäller.
Efter det att grundfrågorna ovan tagits fram utvecklades ett antal begränsningar, antaganden och
målsättningar. Exempel på begränsning är t.ex. att det endast är omfallsplanens första fas som
modelleras. Exempl på antaganden är att logistik inte är gränssättande samt att egna styrkor
hinner till försvarspositioner på 1.5 dagar.
Under utvecklingen av scenariot insågs att ingen av de tillgängliga modellerna fullt ut kunde
representera alla aspekter av modellen. Ingen av modellerna kunde t.ex. på ett bra sätt
representera effekten av förbekämpning på ett bra sätt. Trots bristfälligheter beslöts att nyttja
bägge metoderna (CEM och TACWAR)12 och samnyttja dessa.
Svaren koncentrerades till sex punkter:







Egna styrkor höll nyckelterräng.
Brister på ”force multipliers” ledde till ökade egna förluster och större förluster för egna
system.
Egen förbekämpning förstörde ca en bataljon av motståndarens styrkor innan anfall.
Indikationer på vilken organisation som var mest lämpad kunde inte tas fram med
modellerna.
Starka indikationer fanns för att ha apache eller MLRS med i de försvarande egna
styrkorna.
Att försvara sig innebär hög risk ur luftperspektiv när inte Apache eller MLRS är med.

Erfarenheter av analysen
Största svårigheten var att parallellt nyttja två olika modeller för analysen. För att lyckas med
detta behövde olika indata likna varandra i stor utsträckning, för att kunna jämföra olikheter i
utdata och för att erhålla utdata som kunde analyseras. Ingen av modellerna kunde ge något svar
på frågan om huruvida en förändring av styrkesammansättningen kunde ge några fördelar.
Exempel 2
Analysen inriktade sig på operationell risk vid ett givet scenario för den gällande
operationsplanen. Problemet var om operationsrisken kunde minskas genom att tillföra
manöverdivisioner till de allokerade styrkorna. Analysen utfördes på en komplett operationsplan
där analysfrågan var om den operationella risken minskade vid variation av markstyrkorna.
Väsentliga analyselement var:

12

Olika resultat för de olika alternativen.

Loerch et. al. Methods for conducting military operational analysis. Military operations research society. S.63.
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Hur tillförsel av extra brigad skulle påverka specifik fas i operationsplanen.
Vilken risken är med de olika alternativen

Effektivitetsmått utvecklades till:






Förluster av större markstridssystem(stridsvagnar, hkp, m.m.) för bägge sidor av
konflikten.
Personella förluster för samtliga inblandade styrkor.
Tidsaspekten på hela operationen, hur lång tid erfodras för att kontrollera nyckelterräng,
rörelsehastighet.
Slutposition i förhållande till slutmål.
Hur de operativa målen nåddes.

Både analysens mål och begränsningar berodde på operationsplanens struktur och mål. Ingen
vidareutveckling av planen låg inom analysens uppgift. Eftersom scenariot utspelar sig i framtiden
representerades viss utrustning med målsättningar för system baserat på planerad leveranstid.
Ett viktigt antagande som gjordes var att inte motståndaren skulle förändra sitt
handlingsalternativ (COA) beroende på egen styrkesammansättning. Antagandet var föranlett av
svårigheten att modellera olika alternativ med vald deterministisk modell.
Inledningsvis gjordes en base-case så nära den ursprungliga operationsplan som möjligt.
Nyckeln till denna analys var en mätbar definition av risk. Analytikerna undersökte två former,
absolut och relativ. Definitionen av absolut risk var att inte kunna uppnå operationens mål, eller
delmål. Den relativa risken definierades som den nivå målen nåddes relativt de andra alternativen.
För att bestämma de olika alternativens fördelar nyttjade analytikerna de framtagna väsentliga
analyselementen och de därur nedbrutna effektivitetsmåtten. Det viktigaste effektivitetsmåttet
bedömdes vara förlusten av större vapensystem för att kunna utröna vem som orsakar förluster
och i vilken ordning. (who kills who) av betydelsefulla likartade system.
Resultaten presenterades i en PowerPoint tabell med base-case och tre stycken alternativ. Här
kopplades effektivitetsmåtten ihop på ett klart sätt mot respektive väsentligt analyselement och
presenterades som alternativ.
De sex övergripande svaren var:






Tunga förband påverkar operationen positivt
Motoffensiv kortar operationen med 16 dagar.
Mindre förluster av egna system
Högre förluster av fiendesystem
Minskning av egna (US) personella förluster.
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Ökning av US andel av utslagna system (share of kill)

Erfarenheter av analysen var huvudsakligen inom två områden, problemdefiniering och
presentation, I problemdefiniering var absolut och relativ risk det svåraste problemet, där
analytikerna var tvungna att göra en hållbar egen definition av riskbegreppet.
För presentation av analysen, och dess olika alternativ var beslutsträd en framkomlig väg för att
kunna illustrera alternativen för ett auditorium. Beslutsträdet tillät åhörarna att själva göra en
jämförelse mellan alternativen. Kopplingen till militärtekniken blir inte helt tydlig då modellerna
inte är presenterade i funktion. Presenterat upplägg är mer fokuserat på operationskonst med stöd
av analytiska metoder.

2.2.3 EGEN TILLÄMPNING/ERFARENHETER
Under övning Viking 11 befann jag mig i CJTF stabens J5 sektion. Under en briefing hade en
Decisive Point (DP) förändrats från röd (icke uppnådd) till grön (uppnådd). Punkten behandlade
graden av kontroll av luftrummet. ACC hade förändrat punkten med motiveringen att
effektivitetsmåttets procent av luftrummet under kontroll hade uppnåtts. På min fråga hur detta
hade verifierats hade inte ACC något svar. Här borde en analys över tillgängliga sensorplattformar
och deras tillgänglighet i området legat till grund för förändringen. Måhända en liten
operationsanalys med ett kvalitetssäkrat mått på hur mycket av luftrummet som de facto var
under kontroll hade givit högre kvalitet. Här hade militärteknikern kunnat lämna väsentligt
bidrag.

2.2.4 JÄMFÖRELSE AV PERSPEKTIV
Om Methods for conducting military operational analysis genomför operationsanalysen med ett
top-down perspektiv och inleder med de övergripande frågorna så inleder Jaiswal13 med ett
bottom-up perspektiv, med enskilda modelleringar av solitära händelser. Till en början är det
långt mellan böckerna men Jaiswal fortsätter med att överskådligt beskriva olika
modelleringsmetoder14. Avsnittet är intressant då det beskriver modeller från det stridstekniska
till det operativa, med utgångspunkt i det kalla krigets metoder och ett sovjetiskt anfall mot
västeuropa. Exempel på intressanta modeller är den stokastiska utvecklingen av CEM, beskriven
ovan. Modellen benämns STOCEM.15 Jaiswal nämner även den katalog som finns för krigsspel,
Armies standardization Program, Catalog of War Games.16 Jaiswal fortsätter med ett avsnitt om
heterogena modeller som bygger på tesen att båda sidor inte längre har samma prestanda på
vapnen, det förutsattes i tidiga modeller. Här har istället kontrahenterna olika system, svårigheter
blir då att korrekt modellera dessa. Modeller förutsätter att förlusterna under korta perioder är
adderbara för att kunna modelleras. Denna modell som benämns (m,n)-modellen resulterar i
13

Jaiswal, N. K. Military operations Research- Quantative decision making. Kluwer Academic Publishers. 1997.
Ibid s. 83
15
Ibid s. 85.
16
Ibid s. 83.
14
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mycket beräkningar, men bedömt kan resultaten nyttjas aggregerat på en högre nivå. Två
enheter/förband som modelleras med (m,n) modellen kan läggas ihop med liknande modellering
och erhålla en samlad relativt noggrann modellering på högre nivå. Skalningsmetoderna17 ger en
indikation hur att genomföra detta.
En viktig faktor vid modellering är upplösningen och vetskapen om vad min modell kan ge och
inte ge för resultat. Risken är annars uppenbar för över- resp, undertolkning av resultaten.
Metoden för att beskriva noggrannhet benämns upplösning dvs. hur noggranna resultat en
modell ger. Aggregerade modeller ger lägre upplösning, därför kan aggregerade modeller behöva
kalibrering med historiska data, stokastiska försök eller fältprov. Inget av alternativen är optimalt
men min bedömning är att den senaste tiden utveckling av datorkapacitet i kombination med
base-case metoden ovan ändå kan ge efterfrågad noggrannhet. Även modeller med olika, variabel,
upplösning finns framtagna. Det har specifika fördelar då de hjälper modellerare och
stabspersonal att få en ökad förståelse för modellen, genom att starta med en enkel modell sedan
och utöka komplexiteten i modellen.
Metoderna i kap 3 (Combat operational analysis) i Methods kan förfinas med variabla modeller,
dvs. en utveckling av base-case metoden. Att de olika sidorna nyttjar olika vapensystem förefaller
självklart, därför borde modellerna nyttja en (m,n) modell som medger olika vapensystem.
Problemet är att det ingenstans finns tillräckligt detaljerad information om hur modellerna är
konstruerade för att kunna dra några längre och mer avancerade slutsatser hur den kvantitativa
operationsanalysen skall kunna stödja en mer generell operationsanalys.

2.3 SAMMANFATTNING
Methods for conducting military operational analysis är en mycket amerikansk bok, d.v.s. boken
är bedömt skriven för amerikaner i den amerikanska miljön. Miljön behöver alltså förstås innan
boken tillfullo kan förstås. Begrepp och tankebanor som inte skrivs ut behöver vara kända för att
inte skapa förvirring. Redovisade begrepp i kapitlet i Methods ger en någon bristfällig bild av
grunden för området, stycket borde utvecklas. Stegen för operationsanalysen ger en bra bild av
processen och ger en stadga vidare i läsningen. Exemplen har en stor spridning, vilket har både
för- och nackdelar. Jag hade behövt två liknande exempel för som referens mot varandra, men då
hade jag inte sett flera användningsområden för operationsanalysen. Metoden hur Base-case
nyttjas är bra och tankeväckande.
Några slutsatser i punktform:



17

Operationsanalys tar tid, och genomförs med svårighet under tidspress.
Exemplen i Methods förutsätter den duellistiska striden. Ingenting finns nämnt om
asymmetriska konflikter.

Ibid s. 290.
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Methods är mycket fokuserad på markoperationer och ger ingen vägledningen alls om
kombinationer mellan mark och de övriga vapengrenarna.
Var gränsen går mellan taktiskt bedömande och operationsanalys verkar vara politiskt,
såtillvida att det är organisationen som avgör var gränsen går.
Mycket av de kvantitativa modellerna har sitt ursprung ur Lanchesterekvationerna.
Jaiswal är en relativt gammal bok. Utvecklingen inom området efter 1997 är av stort
intresse.
Modellkunskap är ett måste, både som analytiker soch om mottagare av analysen.
Vad modellen kan leverera, och inte minst vad den inte kan leverera, för svar måste
presenteras noggrant.
Det är inte helt klart var operationsanalys hör hemma, hos operationskonsten eller hos
militärtekniken. Min bedömning att det är en gränsöverskridande disciplin med djupa
rötter hos bägge discipliner.

Vad jag saknar och som jag tycker är en brist är någon form av presentation av modellerna, eller
de principer för modellerna som nyttjas. Hur fungerar modeller? Vad har de gemensamt och vad
särskiljer dem? Likväl som inom andra ämnen behöver grunden förstås och inom
operationsanalysen är modellfunktionaliteten en av grunderna. Kopplingen till militärtekniken är
tydligare hos Jaiswal än i Methods, eftersom Jaiswal beskriver problemet ur ett botton-up
perspektiv. Exemplen är relevanta men skulle vinna på att uppdateras med ett mer asymmetriskt
perspektiv. Och mer aktuella exempel. Jaiswal skrev Military operations research 1997 och man
kan ha kritiken att den är gammal mht IT-utvecklingen sedan dess.

2.4 KÄLLHÄNVISNING
Jaiswal, N. K. Military operations Research- Quantative decision making. Kluwer Academic
Publishers. 1997.
Loerch et. al. Methods for conducting military operational analysis. Military operations research
society. 2007
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3 ANALYSGRUPPEN OCH DERAS ARBETSSÄTT
Lars-Åke Johansson
3.1 INLEDNING
Detta kapitel behandlar analytisk support för JFC och JFACC. Fokus är hur en analysgrupp kan
ansluta till en stab och förbättra stabens utfall. Kapitlet skall vissa på hur operationsanalyser bör
genomföras, samt exemplifiera analysarbetet.

3.1.1 KÄLLMATERIAL
Det källmaterial som används är boken Methods for conducting military operational
analysis(2007) Andrew G. Loerch, Larry B. Rainey (eds.). Ur den har artikeln i kapitel fem legat
till grund, Analytic support to the Joint Combatant Commander,(2007), med författare från:


Center for Army Analysis: COL Ronald L. Bertha, MAJ Micheal V. Pannel,



The Office of Strategic Analysis, inc: COL Jerry Diaz,



Air Force Studies and Analysis Agency:MAJ Joseph Morgan, Capt Clinton Clark, MAJ
Steven Cox, MAJ Kirsten Messer, CAPT Timothy Cook, MAJ Stephen Murray

Mina egna inlägg i denna essä är fotnotade.
Källmaterialet är i grunden anpassat för amerikanska styrkor. Man kan anta att USA har
möjligheten och behovet av analyshjälp främst på grund av möjligheten till att ställa upp med
stora styrkor. Kapitlet i boken beskriver handgripligen vad och hur en analysgrupp skall arbeta.
Sverige kan inte ställa upp med så stora styrkor som USA och sålunda är behovet analyshjälp inte
lika stort på motsvarande nivå. Samtidigt ger analys hjälp på alla nivåer och det underlättar att ge
bra beslut.
Boken är utgiven 2007, med detta i åtanke och utvecklingen av datorer och programvara finns
det detaljer som jag bedömer inte är relevanta i dagsläget.

3.1.2 NYCKELBEGREPP
Joint Air Operations center(JAOC) - Är ett gemensamt system för planering, ledning, och
genomförande av luft operationer
Joint Force Air Component Commander JFACC – Befälhavaren över flygstridskrafterna.
Joint Force Commander JFC - Befälhavaren, eller gemensam arbetsgrupp behörig att utöva
kommandot eller operativ kontroll över de gemensamma styrkorna.
Measure of effectiveness MOE— Effektmåttet, ett kriterium för att bedöma ett systems
förmåga att skapa en effekt.
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Measure of performance MOP — mått på prestanda, ett kriterium för att bedöma åtgärder som
är knuten till att mäta må luppfyllnad.

3.2 AVHANDLING
3.2.1 TILLVÄGAGÅNGASÄTT
För att hjälpa JFC och JFACC måste analytiker vara på samma plats och vara integrerade med
staberna. Interaktionen mellan människor ger en bättre förståelse för hur staber och
operationsanalytiker jobbar. För att lyckas med integrationen bör analytikerna:


Känna till nyckelpersoner i staben och säkerställa att de vet vilka som ingår i
analysgruppen.



Känna till vilket behov av analys som befälhavaren och staben har



Förklara vad analysgruppen kan och visa det.

Genom att involvera sig i staben skapas bra förutsättningar för att genomföra en bra analys.
Hur en analys skall genomföras är beroende på tid tillförfogande och vilka resurser som finns
tillgängliga. Att ha vetskap om vilka delar som kan genas med ger möjlighet till att komma med
en lösning inom tidsgränsen. En 70-%-ig lösning är oftast tillräckligt när det finns tidsbrist under
en begränsad tid. Det är viktigare med en resonabel och logisk analys innan ett beslut tas än en
fullvärdig analys som ej finns tillgänglig vid beslutstidpunkten.
Genom att använda simuleringar, modeller och kompletterande antaganden kan analysgruppen
komma med relevanta analyser. Gruppen bör jobba integrerat med planeringsdelarna(C5) i staber
för att få framförhållning och kunna implementera analyserna i planarbetet.
Krav på analysgruppen:
 Gruppen bör bestå av 6 till 8 medlemmar.


Samtliga medlemmar bör ha utbildat sig inom högre stabsutbildning.



Guppen bör själva kunna upprätta, drifthålla och bryta sin egna utrustning i form av
datorer, nätverk och programvaror.

Som hjälpmedel bör analysgruppen ha tillgång till mjukvara i form av, MS office(motsv.),
stridsimulatorprogram, geografiska informationssystem, programmeringsprogram(JAVA) och
tidigare gjorda simuleringar.
Till grund för planeringen ligger tidigare genomförande. För att optimera nya genomföranden är
det bra att ha väl dokumenterad historik. Analysgruppens arbete är beroende på kvalitén på
dokumentationen. För att få rätt kvalité är det viktigt att inordna analysgruppen i uppföljning av
genomförande.18

18

Lars-Åke Johansson
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Analysgrupper tillför beslutsunderlag till JFACC under luftoperationen(erna) genom att använda
data från tidigare genomförande, nuvarande genomförande och antaganden. De ger en prognos
för hur genomförandet kommer att gå. MOE och MOP är värden som gruppen kan prediktera.
Genom att ha dessa värden kan viktiga nyckelhål i planen identifieras. Att ändra i planen pga
MOE och MOP gynnar genomförandet.
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3.2.2 MILITARY OPERATIONS IN URBAN TERRAIN.(MOUT)
Ett exempel på hur en analysgrupp jobbar är hur MOUT analyserades i Iraqi Freedom.
Befälhavaren ville ha reda på hur lång tid MOUT skulle ta och hur många civila som skulle blir
skadade/dödade. Det fanns ingen tillgänglig modell för genomförandet så analysgruppen fick göra
en egen modell. För att avgöra hur lång tid MOUT skulle ta ansattes följande fyra saker:


Planeringstid för uppdraget.



Uppdragets genomförandetid



Varaktighet på behov av säkerhetsstyrkor



Återtagandetid för säkerhetsstyrkor

Genom att sätta samman ovanstående i ett flödesschema(nedan) fick varje del påverkan på
simuleringen. För att genomföra simuleringen ansattes värden för genomförandet från
motsvarande genomförande under andra världskriget. Samtidigt hade gruppen en iterativ process
för att justera värdena för aktuellt genomförande. Vid körning av simuleringen blev resultatet
stabilt och analysgruppen kunde redovisa hur lång tid MOUT skulle ta.
ta
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3.2.3 EXEMPEL PÅ ANALYS
För att beskriva problemen med analyser och hur de fungerar följer här ett exempel.
Analysexemplet är hämtat från Iraqi Freedom och hur Center for Army Analysis hjälpte Coalition
Forces’ Land Component Command (CFLCC)
3.2.3.1 Problembeskrivning
När handlingsalternativ(CONOPS) togs fram för Operationsordern (OPORD) 09, ingick det i
ett förslag att flyga transportflygplan genom ett område med mycket markbaserat
luftförsvarssystem(Luftvärn). Den föreslagna operationen var att luftlandsätta en brigad ur 82:a
Luftburna Divisionen på Bagdads internationella flygplats under början av markkriget i Irak.
Den grundläggande analysfrågan som skulle undersökas var enligt följande. ”Hur stor är den
förväntade förlusten av flygplan pga luftvärn under genomförandet av luftlandsättningen?” Svaret
på frågan skulle ligga till grund för att värdera riskerna (förlusterna) mot nyttan med operationen.
Grundförutsättningen för operationen, avseende egna trupper, fiendens trupper och vädersituationen, definierades av CFLCC till följande(troligt):
Egna styrkor
 Fyrtiofyra stycken C-130 transportflygplan flygandes i 130 knop och 500 fots höjd.
 Flygplan i förskjuten formation, med 15 sekunder mellanrum
 Eskorten bestod i fyra styckena F-15E och en AC-130H Specter gunship
Fiendestyrkor:
 Mellan noll och fyra SA-60 Luftvärnssystem
 En kombination av totalt noll till tio SA-7 och SA-16 (handburet luftvärn)
Vädret var satt till natt samt 20 procents belysning
Det var två saker som begränsade analysen, dels var det brist på tid och dels brist på viktig
information för simulering. När det gäller tiden hade analysgruppen 21 timmar på sig att leverera
ett resultat. Även ett resultat som de hade en vecka på sig skulle tas fram. Analysgruppen bestod
av en artilleriofficer och en vapenofficer. Samtidigt hade ingen tidigare erfarenhet av att ha jobbat
med luftförsvarsmodeller eller simuleringar av luftförsvar. Gruppen fick själva utveckla en
analysmetod med tillgängliga data om vapen och flygplan, både från öppna och hemliga källor.
3.2.3.2 Genomförande av analys
För att genomföra analysen av problemet var gruppen tvungen att ta hänsyn till det som ställde
högst krav på problemet:
 Att det var mindre än 24 timmar tills resultatet skulle vara klart
 Att det ej fanns färdiga simuleringsmodeller för luftoperationer.
För att initialt kunna nå resultat snabbt valde gruppen ett enkelt tillvägagångssätt. Gruppen
gjorde en beräkning av hur många flygplan som skulle förloras utifrån sannolikheten att skjutas
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ned med enkelskott(SSPK). Till grund för sannolikheten flög planen enligt doktrinen för
luftlandsättning. Flygplanen var sårbara i tiden Tv för luftvärnet.
=

=

Genom att ansätta att Ti och Te är 3 minuter vardera bli det enkelt att räkna ut Tv. Det som
saknas är enbart tiden för flygplanet att passera landningsbanan. Tiden för att passera
landningsbanan är landningsbanans längd/flygplanets hastighet. Längden på banan fick gruppen
från ett satellitfoto.
=

+

ℎ

ä
ℎ

+

Utifrån resultat för hur länge ett flygplan var sårbart kunde gruppen räkna ut hur många skott
varje luftvärnssystem kunde skjuta på respektive flygplan. Varje skjutsekvens är uppdelad i ladda,
sikta(mållåsa) och bantid, totalt
.
Genom att summera antalet möjliga skott per plan enligt följande∑

≤

fås

antalet möjliga skott per plan.
För varje luftvärnssystem kunde gruppen räkna ut antalet förväntade förluster, som exempel för
SA-16 enligt följande:
(

)= ö

=

ä
− 16

ℎ

ö

− 16
(0 − 10

)

= max

− 16

= sannolikheten för att skjutas ned med enkelskott
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Genom att göra samma sak för SA-7 och S60 kan den totala förlusten beräknas.
= (

)+ (

)+ (

)

När gruppen fick en hel vecka på sig att lämna ett resultat för total förlust valde de att nyttja mera
variabler för att få en bättre stokastiska analys. Exempel på ändrade och tillagda variabler är:


Förflyttning av systemen efter att de har skjutit.



Att luftvärnet ej kan skjuta under hela möjliga flygbanan pga dess gruppering.



Eskorten förstörde luftvärnssystem

Möjligheten till en mer iterativ process låg i att ha tillgång till simuleringsprogram. Genom att
köra in de nya värdena i ett simuleringsprogram kunde resultatet delas upp beroende på antal av
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respektive luftvärnssystem. Det kunde även köras ett antal olika sammansatta(luftvärn)
simuleringar för att få ett mer realistiskt resultat. När det gäller denna simulering visade den på
vikten av ha ett iterativt, flexibelt och innovativt analysarbete.
Skillnaden mellan de två analyserna var ej stor. Men veckoanalysen gav ett mer detaljerat resultat.
För jämförelse gjorde Air Force’s studies and Analyses Agency en analys av problemet och efter
två månader kom de med ungefär samma resultat som CFLCC analysgrupp.
Slutligen valde chefen att ej genomföra luftoperationen. Beslutet grundade sig inte helt på
simuleringen, men simuleringen bidrog till val av beslut.

3.3 SAMMANFATTNING
Analysgrupper ger en bättre förutsättning för genomförande av operationer. Kravet på gruppen är
stora, de skall bl.a. kunna vara flexibla och kreativa. Operationer idag är komplexa vilket kräver
beslut i komplicerade frågor. Genom att nyttja analysgrupper, som använder andra metoder än
normala militära bedömanden, får befälhavaren förhoppningsvis ett bättre beslutsunderlag vilket
ger ett bättre beslut.19

19

Lars-Åke Johansson
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4 ANALYSSTÖD VID ANSKAFFNING, ANALYSIS OF ALTERNATIVES
(AOA)
Richard Hall
4.1 INLEDNING
I följande artikel redogörs för studiemetoden Analysis of Alternatives, hädanefter benämnd AoA,
som tillämpas inom US Department of Defense (DoD) för materielanskaffningar eller
materielomsättningar. Framställningen bygger på kapitel sex i Methods for Conducting Military
Operational Analysis20 författat av Theodore P. Lewis, David A. Fulk och Gloria Castro. Då
innehållet till huvuddelen bygger på detta kapitel ges inga löpande referenser förutom då
ytterligare källor nyttjas. Artikeln färgas till viss del också med författarens egna erfarenheter och
tolkningar i stycken där så ansetts lämpligt. I Appendix A återfinns en lista med begrepp och
förkortningar.

4.1.1 BAKGRUND
Strategiska riktlinjer inom DoD (framför allt DoDD 5000.121 samt DoDI 5000.222) ställer krav
på hur materielanskaffningsprocessen genomförs. Ett av det första stegen är att ta fram ett Initial
Capatibilities Document (ICD), i Sverige möjligen att jämföra med UTTEM23, och för detta
nyttjas Analysis of Material Approaches (AMA), som förutom i vilken fas av
anskaffningsprocessen den tillämpas, i det närmaste är ekvivalent med AoA. I Methods for
Conducting Military Operational Analysis låter man AoA representera bägge dessa metoder.
Anskaffningsprocessen beskrivs som ”ledningsprocessen genom vilken DoD tillhandahåller
effektiva system till användaren med en hanterbar kostnad och i rätt tid” (DoDD 5000.1).
Modellen för denna process återges i Figur 1. AoA genomförs i denna process inför grindhål A
och B, dvs. i faserna Materiel Solution Analysis samt Technology Development.

20

Theodore P. Lewis, David A. Fulk, Gloria Castro, kap 6: Analysis Support for Acquisition, Methods for
Conducting Military Operational Analysis, Andrew G. Loerch, Larry B. Rainey (eds.), Military Operations Research
Society, LMI Research Institute, (2007)
21
DoDD 5000.1 12 maj 2003; tillgänglig på URL: http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/500001p.pdf
22
DoDI 5000.2 12 maj 2003; tillgänglig på URL: http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/500002p.pdf
23
H Mål (2006), Reviderad handbok för målsättningsarbete, 2006-06-16, HKV 09 100:69399
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ICD =Initial Capabilities Document, CDD=Capability Development Document,
CPD=Capability Production Document
Figur 1 - The Defense Acquisition Management System (DoDI 5000.02, December 2, 2008 )24

För att ensa försvarsgrenarnas tidigare helt separata modeller för materielanskaffning har man
inom DoD infört Joint Capabilities, Integration and Development System (JCIDS) som en slags
systemsamordning på strategisk/operativ nivå. I de strategiska riktlinjerna anges krav avseende
AoA som innebär att samtliga större anskaffningsprojekt skall ha en AoA-plan samt ett Initial
capabilites document (ICD) godkända innan projektet kan ges ett utvecklingsbeslut (Materiel
Development Decision) och tillåts påbörja DoD:s anskaffningsprocess. För att dra en parallell till
Sverige och svensk materielanskaffning kan man se tydliga likheter mellan AoA och Systemanalys
som är den rekommenderade metoden i H Stud25. De tydligaste skillnaderna är kanske den
bredare syn Försvarsmakten har på en studie samt avsaknad av formella krav för att genomföra
studier inom ramen för materielanskaffningen. I HKV sitter arenornas studiesamordnare
dessutom under insatsspåret vilket innebär att studierna kanske främst kommer till användning
inom krigsförbandsdialogen 26 . I förlängningen får det naturligtvis också genomslag i
materielförsörjningen.

4.1.2 MÅL OCH SYFTEN MED AOA
Det främsta syftet med en AoA är att leverera underlag till beslutsfattare för att stödja deras
beslutsprocess. Sekundära effekter kan t.ex. också vara kunskapsuppbyggnad inom
analytikerkåren eller utbyggnad av modellbibliotek. Dessa effekter får dock inte påverka
huvudsyftet negativt genom ökad tidsåtgång eller ökade kostnader. Beslutsfattare inom DoD:s
anskaffningsprocess kallas oftast Milstone Decision Authority (MDA), dvs. den organisation eller
befattning som är bemyndigad att fatta beslut om projektets fortskridande vid ett visst
grindhålsbeslut. I Sverige faller motsvarande ansvar på HKV PROD MTRL27

24

Bilden hämtad ur briefingmaterial från Joseph Jefferson, Office of the Assistant Secretary of the Army, Washington
DC 2011-11-23
25
Försvarsmaktens handbok i studiemetodik (H Stud) 2007, M7740-714051
26
Egen observation gällande flygvapenstudier
27
Samordningsavtal mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, 2008-12-09, HKV 03 200:76010
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Att beslutsfattaren är kund innebär också att studien i hög grad måste tillåtas påverkas av denna.
En studie som svarar på fel frågor eller som utvärderar alternativ som av något skäl aldrig kan bli
aktuella är inte mycket värd. Det är därför så viktigt att beslutsfattarna är med redan från början
och får påverka studiens inriktning och godkänna dess fortskridande inför respektive ny etapp.
Kostnadsaspekten är ofta av stor betydelse och så även i en AoA. Studiens alternativ skall uppfylla
de operativa kraven till en godtagbar kostnad. Det är t.ex. ingen större nytta att analysera en
uppsättning alternativ vars kostnader rejält överstiger den kommande projektbudgeten. Att
uppskatta såväl kostnadstak som kostnader för de olika alternativen kan vara svårt i ett
inledningsskede men bör ändå göras så tidigt som möjligt.

4.2 METODBESKRIVNING
I denna del diskuteras AoA-processen, studiegruppens sammansättning, studieplan samt studiens
metoder utifrån kapitelförfattarnas samlade erfarenheter.

4.2.1 AOA-PROCESSEN
AoA-processen är en vetenskaplig metod som genomlöps för att föreslå kostnadseffektiva
lösningar på förmågebehov i krigsförbanden (jmf. ”warfighter need”). Eftersom en AoA-studie
genomförs tidigt, oftast innan anskaffningsprocessen formellt startat, är det inte särskilt vanligt att
ett programkontor satts samman för systemet men det finns också tillfällen då AoA används för
att t.ex. stödja programkontoret med kravanalys. Ur en svensk synvinkel utgörs programkontoret
av berört anskaffningskontor på FMV samt materielsystemansvarig (MSA) inom HKV PROD.
Precis som Systemanalys är AoA-processen en iterativ och icke-linjär modell som betonar vikten
av förankring hos uppdragsgivaren efter varje iteration.

4.2.2 STUDIEGRUPPENS SAMMANSÄTTNING
AoA-teamets sammansättning kan variera i stor utsträckning mellan olika studier. Figur 2 nedan
beskriver en organisation som författarna funnit framgångsrik.
Studieordförande
Studiesekreterare/
Integratör

Ag effekt

Ag kostnad

Ag teknologi och
alternativ

Ag CONOPS
Ag hot och
scenarier

Figur 2 – Studiens organisation

 Ag effekt (Effektiveness panel) – Hanterar studiens effektbaserade analys
 Ag kostnad (Cost panel) – Uppskattar och analyserar kostnader
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 Ag hot och scenarier (Threats and scenario panel) – Genererar hotbilder och
scenarier för den effektbaserade analysen
 Ag teknologi och alternativ (Technology and alternatives panel) – studerar
tillgängliga teknologier och utvecklar studiens alternativ
 Ag CONOPS (Concept of operations panel) – Utvecklar CONOPS, dvs. en
konceptuell beskrivning av hur systemet skall användas operativt, för respektive
alternativ samt för det övergripande behovet. Denna grupp är av avgörande
betydelse för studien men riskerar att bli en svag länk eftersom den kan ha svårt
att se studiens mål och syften.
Den kanske viktigaste lärdomen avseende hur studiegruppen sätts samman är att
kommunikationen mellan grupperna måste formaliseras och faciliteras. Det finns en hög grad av
parallellitet och beroenden mellan grupperna som medför att isolering snabbt leder till
misslyckanden. Exempelvis kan knappast effektgruppen utveckla sina modeller utan att få
underlag från hot- och scenariogruppen.
Det är långt ifrån samtliga deltagare i en AoA-studie som deltar på heltid. Oftast består kärnan av
ett fåtal personer som samordnar stödet från ett större antal experter. Det är också vanligt att
studien plockar in stöd från forskningsinstitutioner, företag eller konsulter men det understryks
därvid att sådana yttre deltagare måste se mål och syfte med studien precis som de ordinarie
deltagarna och inte får nyttjas till att arbeta fristående för att i slutändan leverera en produkt som
inte harmoniserar med studiens övriga delar.
En annan viktig faktor att ta hänsyn till är utbildning av gruppen. Det är inte säkert att vare sig
ledning eller deltagare har tidigare erfarenheter av AoA som studiemetod. Deltagarna är troligen
experter inom sina respektive områden likväl som ordföranden bör besitta en gynnsam blandning
ledarskapsförmåga och tekniskt kunnande.

4.2.3 STUDIEPLANEN
Studieplanen är AoA:ns näst viktigaste dokument efter slutrapporten. Planen bör klart och tydligt
reflektera studiens väg framåt och hållas uppdaterad så att nya deltagare lätt kan läsa in sig på den.
Planen är också beställarens, MDA, återmatning för att kontrollera att studiegruppen tolkat
uppgiften rätt och befinner sig på rätt väg. Inom DoD formaliseras kontrollen ytterligare genom
att kontoret för Program Analysis and Evaluation (PA&E)28 granskar och godkänner studieplanen
innan AoA:n formellt startar. Planen bör åtminstone omfatta följande delar:


28

Bakgrund med mål och syfte för studien

Denna organisation benämns numer Cost Assessment and Program Evaluation (CAPE)
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En beskrivning av de behov och krav studien försöker hitta lösningar till samt en beskrivning
av tänkt omgivning samt möjliga hot och scenarion



Avgränsningar och antaganden



En beskrivning av de genererade alternativen, inklusive de som strukits och motiveringen
därtill



Preliminära CONOPS för alternativen



Metodbeskrivning inklusive beskrivning av värderingskriterier, dvs. typfall, effektmått och
prestandamått



En beskrivning av hur kostnadseffektivitet mellan alternativen avses jämföras



En management-del som beskriver studiegruppens sammansättning, projektplanering och
granskningsprocess

Studieplanen bör uppdateras så fort förutsättningar förändras eller studien kommer fram till nya
resultat som förändrar alternativens relevans. Vid varje större förändring är det viktigt att
informera beställaren för att inte riskera att leverera ett resultat som inte är efterfrågat. Att hålla
studieplanen uppdaterad innebär också att mycket av underlaget till slutrapporten redan är
producerat när studien nått slutfasen.

4.2.4 ANALYS AV OPERATIV EFFEKT/KOSTNADSANALYS
Analysen i en AoA delas upp i de två delarna analys av operativ effekt samt kostnadsanalys.
Analys av operativ effekt genomförs för att analysera de olika alternativens nytta för användaren.
En förutsättning för denna analys är att man lyckas identifiera grundläggande scenarion och hot i
ett tidigt skede. Här måste underrättelsetjänsten engageras för att ge underbyggda bedömningar, i
DoD:s fall Defense Intelligence Agency (DIA). Ett problem med detta uppstår eftersom studiens
tidslinjal ofta sträcker sig längre bort, 15-40 år, än vad und-funktionen primärt arbetar med.
Scenarioutveckling kan också vara tidskrävande varför det bör påpekas att det är viktigare att
resultatet är rimligt och täcker en större bredd än att det innehåller detaljerade bedömningar. Det
finns också en risk att för snäva scenarion favoriserar en viss typ av alternativ.
Användarna (jmf. ”warfighters”) måste vara med vid utformning av CONOPS eller Concept of
Employment (CONEMPS). Helst bör högnivå-CONOPS finnas på plats innan AoA:n startar
men så är sällan fallet och därför bör åtminstone grundkonceptet vara uttryckt innan
alternativgenereringen påbörjas. Det viktiga här är att eftersträva en användardriven
kravformulering för att säkerställa leverans av system som användarna verkligen behöver. (”users –
not technologies – should drive the requirements”).
En viktig uppgift för studiegruppen är att tydliggöra och dokumentera avgränsningar och
antaganden. Det kan vara lätt för analytiker som väl känner sitt område att bli hemmablinda och
arbeta efter ett antal outtalade antaganden som inte sällan skiljer sig mellan deltagarna. Genom
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att tydliggöra och låta uppdragsgivaren godkänna dessa borgar man för en gemensam
utgångspunkt och undviker motsägelsefulla tolkningar.
En vanlig missuppfattning är att en AoA väljer och anskaffar ett av alternativen. Risken är att
denna felaktiga bild påverkar underlag som exempelvis begärs in från industrin. Därför är det
viktigt att tydliggöra syftet som ju är att informera en beslutsfattare om möjliga alternativ för att
tillgodose ett operativt behov. En av de viktigaste delarna i AoA:n är att utveckla en stor mängd
alternativ men också att sålla och klustra dem. Välj inte alternativ som är för lika eftersom detta
inte ger tillräcklig kontrast i en jämförelse. Som en analogi kan man tänka sig att jämföra olika
alternativ inför ett köp av ny bil. Väljer man att bara jämföra olika SUV-modeller kommer man
inte att beakta hela lösningsrymden och därmed låsa sig till att välja ett visst märke snarare än en
bilklass. I en AoA bör man istället klustra de alternativ som är lika och låta ett representativt
exempel ur kategorin analyseras.
För att kunna jämföra alternativen med samma måttstock behöver studien definiera tydliga
måttenheter. Ett vedertaget sätt att mäta nyttan i militära system är att använda operativa typfall
(Mission Task), effektmått (Measures of Effectiveness, MOE) och prestandamått (Measures of
Performance, MOP). Ett operativt typfall är en grundläggande uppgift som det eftersökta
systemet skall klara av. Ett typfall byggs upp av ett antal effektmått som svarar på hur väl systemet
hanterar uppgiften. Effektmått i sin tur byggs upp av ett antal prestandamått. Prestandamått mäts
ofta i SI-enheter och återspeglar konkreta och ofta direkt mätbara fysikaliska egenskaper.
Eftersom beslutsfattare förväntas ha militär bakgrund och söker alternativ som lösningar på
militära problem är det av stor vikt att valda mått kan påvisa militär nytta. Mätvärden som inte
betyder något för beslutsfattaren representerar sannolikt en bortkastad ansträngning. H Stud
beskriver samma byggstenshierarki av mätvärden men använder begreppet ”effektmått” som
samlingsbegrepp för mätvärden som delas in i fem nivåer: tekniska parametrar, prestandamått
(jmf. MOP), enkla effektmått (jmf. MOE), sammansatta effektmått samt policyrelaterade
effektmått29.
Modellering upptar oftast en stor del av en AoA-studie. Den viktigaste frågan att ställa sig är dock
varför vi modellerar. Svaret bör vara att det är för kostsamt, för svårt, för tidskrävande eller för
farligt att genomföra verkliga materielförsök. Modellering bör påbörjas tidigt i AoA-processen
men dock inte innan metoder och måttenheter är överenskomna. Man måste också, innan
modellutvecklingen påbörjas, säkerställa att det i slutändan går att skaffa fram de indata som
modellen ska populeras med och därför bör en datainsamlingsplan upprättas.
Då modellering och simulering nyttjas får modellernas riktighet en stor betydelse för studiens
resultat. Därför blir det viktigt att kunna redovisa modellers relevans genom en formaliserad
Verifiering, Validering och Ackreditering (VV&A). Tyngdpunkten bör ligga på ackreditering för
att övertyga beslutsfattare om att verktygen och resultaten är korrekta. För att formalisera
29

H Stud, s. 82
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processen bör en VV&A-plan tas fram för modeller och data som också bör förankras hos
beslutsfattaren. Rekommendationen är att ha åtminstone två VV&A-granskningar under en AoA;
den första för att utvärdera val av modeller och metoder och den andra för att utvärdera de data
och resultat som fallit ut.
Själva analysen i en AoA skiljer sig inte från annan vetenskaplig analys och genomförs genom att
tillämpa vald vetenskaplig metod på det problem som formulerats. Analysmetoden bör t.ex.
omfatta antaganden, verktyg, tekniker, datainsamling och känslighetsanalys och kan genomföras
enligt följande ordning:


Formulera problemet



Sätt avgränsningar, regler och antaganden



Etablera en metod



Samla data och verktyg



Analysera data



Rapportera resultat

Även en väl genomförd studie kan bli helt verkningslös om inte resultatet presenteras på rätt sätt.
Resultatet måste tydliggöras och väl anpassas mot publiken. Mottagaren av resultatet (MDA) vill
helt enkelt bli informerad om möjliga alternativ att fylla ett förmågeglapp med. Det kan
diskuteras om AoA-studien skall ge rekommendationer. Även om så ibland är fallet bör det
egentligen inte behövas. Studien skall kunna stå på egna ben och visa på tydliga skillnader mellan
alternativen så att beslutsfattaren själv lätt kan inse vilket alternativ som är lämpligast under givna
förutsättningar.
Kostnadsanalys genomförs parallellt med analys av operativ effekt och är en dynamisk process för
att uppskatta livscykelkostnad (LCC) för alternativen. LCC-beräkning är en allomfattande metod
som beräknar den totala kostnaden för ett system eller produkt från vagga till grav.
Det är oftast svårt at få fram skattningar för ett alternativ där långt ifrån alla egenskaper ännu är
kända men det är likväl viktigt för jämförelsen att detta genomförs så detaljerat som möjligt. Att
LCC-analysen ska vara allomfattande och sträcka sig över hela livslängden innebär t.ex. att även
infrastruktur och byggnation som uppförs till följd av alternativet måste beaktas. Syftet med
kostnadsanalysen är främst att svara på om vi har råd med projektet samt att identifiera eventuella
områden som behöver bearbetas för att nå tillräcklig kostnadseffektivitet.
Beståndsdelarna i systemlivscykeln ger den totala livscykelkostnaden och kan beskrivas enligt
följande:


Forskning och utveckling (FoU) – Kostnader i denna fas utgörs exempelvis av koncept- och
teknikutveckling, systemteknik, demonstrationer, prototypframtagning, testning, system- och
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driftsäkerhetskostnader. Även kostnader för underrättelser som krävs för utvecklingen tas med
här.


Investering och produktion – Under denna fas utgörs kostnader främst av tillverknings-,
monterings- och leveranskostnader. Dessa inkluderar ex. uppdragsrelaterad utrustning,
stödsystem, reservdelar, utbildningskostnader, kostnader för byggnader och infrastruktur och
integrationskostnader.



Drift och underhåll – I denna fas beaktas kostnader för att drifta, stödja och underhålla
systemförmågan. Här upptas också personalkostnader, kostnader för förbrukningsmateriel,
reparerbar materiel och underhåll av anläggningar.



Avveckling – Dessa kostnader avser omhändertagande av ett system när det nått slutet av sin
livscykel och omfattar ex. skrotning, bärgning och omhändertagande av miljöfarliga
komponenter. Observera att avvecklingskostnaderna kan falla ut under hela livscykeln.

Att tänka på är att livscykelkostnaden i en AoA inte är att likställa med programbudgetering.
Vidare behandlar LCC-analysen enbart kostnader ur ett fredsperspektiv och tar alltså inte höjd för
ökade driftskostnader under insats. Precis som övriga metoder ska kostnadsanalysen
dokumenteras och hållas aktuell i AoA:ns studieplan.
Kostnadsuppskattningar anges i värden av base-year (BY) och then-year (TY). BY innebär att
kostnaden anges i nuvarande penningvärde och i TY har man räknat med inflationen då
kostnaden utfaller. Irreversibla kostnader (jmf. ”sunk costs”) skall inte räknas in i jämförelsen
men väl dokumenteras.
Metoden Work Breakdown Structure (WBS) är oerhört användbar för kostnadsanalys i en AoAstudie. En WBS bryter ner alternativet/systemet i en hierarki med hanterbara verksamheter som
separat kan granskas och kostnadsuppskattas. Två typer av WBS existerar inom AoA-domänen;
program-WBS och kontraktuell WBS. Program-WBS bryter ner hela anskaffningsprogrammet i
delar och binder samman produkter med arbetspaket. En typisk program-WBS omfattar
hårdvara, mjukvara, tjänster, data och anläggningar. En kontraktuell WBS bryter ner arbetet i
delar som är kontrakterade hos en leverantör. Sammanslaget utgör de två typerna ett kraftfullt
verktyg för uppföljning och kontroll.
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4.2.5 KOSTNADSEFFEKTIVITET OCH RAPPORTERING
En kraftfull metod för en AoA är att analysera kostnadseffektivitet för de olika alternativen.
Alternativen kan jämföras antingen effektekvivalent eller kostnadsekvivalent. Figurerna nedan ger
exempel på dessa två varianter.
Alt.3

Alt.1
Alt.4

Effektekvivalenta
alternativ

Alt.4
Alt.2

Kostnadsekvivalenta
alternativ

E

Alt.3

Alt.1

Alt.2

Kostnad

Figur 3 - Effektekvivalenta alternativ

Kostnad

Figur 4 - Kostnadsekvivalenta alternativ

I verkligheten kan man inte förvänta sig att en kostnads- eller effektekvivalenta alternativ hamnar
på en exakt linje utan man får istället använda sig av tröskelvärden. Eftersom effekt mäts med
multipla effektmått är det inte rättvisande att slå samman dessa till ett mätvärde i en graf. Då är
det istället bättre att välja de mest signifikanta måtten och redovisa dem separat.
Känslighetsanalys kan användas för att ta reda på vilka parametrar som ger stora utslag i
livscykelkostnad. AoA:n bör också identifiera de nyckelparametrar (jmf. Key Performance
Parameters, KPP) som en beslutsfattare behöver känna till. Beslutsfattaren måste också
uppmärksammas på vad vi säkert vet, vilket innebär att osäkerheter ska redovisas, gärna genom att
använda konfidensintervall.

När det kommer till avrapportering av studien har man glädje av ett väl dokumenterat arbete
bakom sig. Rapporten är i grunden en utökad studieplan. Ett exempel på disposition för
rapporten är bifogad i Appendix B. Så här kan en enkel checklista för att granska rapporten se ut:
1. Följer studieplanen och förklarar avvikelser
2. Ser över grunderna och antaganden för hot och scenarion som använts och validerar sedan
dessa
3. Genomför en rimlig VV&A samt har en godkänd och underskriven VV&A-rapport
4. Visar att de slutliga operativa koncepten är sanktionerade av användare
5. Tillämpar metoder för analys av operativ effekt.
6. Tillämpar metoder för kostnadsanalys
7. Presentation som stöder AoA:ns resultat

4.3 AOA EXEMPEL: COMBAT SEARCH AND RESCUE

Som exempel på en genomförd AoA redovisas här några erfarenheter från en studie som
undersökte alternativ för att ersätta US Air Force HH-60G Pave Hawk helikoptrar för Combat
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Search and Rescue (CSAR). Denna studie genomfördes under 18 månader till en kostnad av 1,5
miljoner dollar. Anskaffningsprogrammet som följde på studien valde 2006 att gå på Boeingalternativet (HH-47 Chinook). Detta program avbröts dock av försvarsministern och någon ny
lösning är inte utsedd30.
Syftet med studien var att ge beslutsunderlag till MDA för att vid grindhål B i
anskaffningsprocessen (se Figur 1) kunna fatta beslut om vilket system som ska väljas. AoAmetoden svarar emellertid enbart på vilken typ av system som är bäst lämpat.
En viktig begränsning för studien var att man skulle kunna nå en Initial Operation Capability
(IOC) år 2010. Detta uteslöt alternativ som inte var operativa eller nästintill färdigutvecklade.
Vidare valde man också att fokusera på den flygande plattformen i systemet (jmf. ”recovery
vehicle”) samt att enbart studera alternativ som hade ekvivalent eller bättre effekt än HH-60G
Initialt studerades en stor mängd VTOL-system (Vertical Takeoff and Landing) utan att på
förhand diskvalificera någon lösning. Ex. övervägdes tilt-rotor, vektoriserad dragkraft, tunga och
lätta helikoptrar. Underlag hämtades från industrin genom Request for Information (RFI) varpå
man nyttjade ett viktat poängsystem för att plocka bort de mest irrelevanta lösningarna och
lyckades komma ner i 26 alternativ. För att ytterligare begränsa antalet klustrades sedan
alternativen.
I en AoA består studiegruppens nyckelbefattningar av följande personer:


Studieordförande (jmf. Study director) – Ordförandens roll är att vara studiens ansikte utåt
och att sälja in studien utanför studiegruppen. Ordförande ser till att studien rör sig i rätt
riktning och granskar antaganden, beslut och resultat.



Sekreterare (jmf. Study Team Lead) – Sekreterarens uppgift är att leda det dagliga arbetet och
ansvara för att tidplanen följs, följa upp ekonomin, boka möten, lyfta upp problem, hantera
personalfrågor och vara studiegruppens fokalpunkt.



Integratör (jmf. Integrator) – Intgratörens roll är att koordinera tekniska frågor mellan
grupperna, tillse att underlagen är kompatibla, granska antaganden och följa upp rapporten.

I CSAR-studien hade man en ordförande på halvtid och en person som fyllde rollerna sekreterare
och integratör på heltid. Eftersom det är av betydelse att få en ordförande med gott anseende och
gehör hos generalsnivån är det ovanligt att denne kan engageras mer än del av sin tid. Det viktiga
för det dagliga arbetet är dock att sekreteraren finns tillgänglig. Undergrupperna fylldes sedan på
succesivt med en stor spridning bland deltagarna. Allt som allt utgjordes studiegruppen av ca 75
personer varav färre än tio var dedikerade på heltid. Denna kärna av permanenta befattningar
måste koordinera de övriga deltagarnas bidrag och stå för huvuddelen av rapportskrivningen.

30

Air Force Magazine, 2009-04-06, http://www.airforcemagazine.com/DRArchive/Pages/2009/June%202009/June%2004%202009/RIPCSAR-X.aspx
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De viktigaste lärdomarna från CSAR-studien rörde effektmått och modellering. Studien nyttjade
följande huvudsakliga effektmått: deployeringstid, logistiskt avtryck (jmf. deployment footprint),
räddade besättningar, räddningstid, överlevnadsförmåga, underhållsresurser, målområde och
lastförmåga samt underhållsmässighet. Det visade sig att man hade svårt att få fram tillräckliga
data för deployering och uthållighet. Dessutom fanns vissa tveksamheter då man var tvungen att
förlita sig på uppgifter från tillverkaren. Modellering nyttjades flitigt i studien. Dels användes
många av flygvapnets standardmodelleringsramverk (jmf. toolkits), dels utvecklade man nya
modeller vid behov. Genom att använda förenklade modeller och genomföra multipla körningar
kunde man dessutom bygga upp en stor känslighetsmatris (metoden benämns ofta Monte Carlometoden)31.
En annan lärdom från denna AoA var betydelsen av att engagera programkontoret (System
Program Office, SPO). Oftast deltar programkontoret enbart genom att lämna underlag på det
alternativ som motsvarar baskonfigurationen på det befintliga systemet. Genom ett mer aktivt
deltagande lärde sig både studiegruppen och programkontoret mer om varandra och man hade ett
bättre utgångsläge när anskaffningen skulle starta.
AoA-rapporten blev över 1000 sidor lång vilket är alldeles för omfattande för de flesta
utomstående att sätta sig in i och därför blev det viktigt att lyfta fram och visualisera resultatet.
Den kanske mest nyttjade tabellen var en s.k. trafikljustablå där man hade färgat de olika
alternativens värderingsmått med grön, gul eller röd färg. Detta gav en snabb översikt över vilka
alternativ som var bäst lämpade/mest mogna. AoA-teamet gjorde efter avrapporteringen en lista
på rekommendationer, här följer ett axplock:


Låt alla (inklusive ordförandens chef) genomgå utbildning



Inrätta en rådgivande referensgrupp (jmf. Senior advisory council)



Planera för känslighetsanalys för att göra ditt resultat trovärdigt



Ta stöd från rätt konsulter och företag men inte innan du vet vad du ska studera



Säkerställ att studien beaktar alla förmågor som systemet behöver, inte bara förmågeglappen
som identifierats i målsättningsdokumenten (ICD m.fl.)

4.4 SAMMANFATTNING
Denna text har belyst studiemetoden Analysis of Alternatives utifrån samlade erfarenheter och
genom att konkretisera med ett verkligt exempel. Tyngdpunkt har lagts på metod, särskilt analys
av operativ effekt och kostnadsanalys. Även om AoA är skräddarsydd för USA och DoD finns
många paralleller till Försvarsmaktstudier och svensk materielanskaffning, något som inte är
särskilt anmärkningsvärt då mycket av källmaterialet i H Stud är hämtat ur den amerikanska
operationsanalyssfären. De flesta lärdomar är också allmängiltiga och gäller även här. En påtaglig
skillnad mellan våra olika processer torde dock vara de formella kraven från DoD på att

31

Egen kommentar
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genomföra studier för materielanskaffningsprojekt av en viss dignitet. En förklaring till att
samtliga svenska anskaffningsprojekt inte föregås av en studie är naturligtvis begränsade
studieresurser. HKV LEDS UTV prioriterar årligen studiebehoven och initierar studier som ges
utrymme i Försvarsmaktens studieplan32. Studiegruppens sammansättning följer samma modell i
en Försvarsmaktstudie som i en AoA men då det oftast är färre deltagare har man inte samma
möjlighet att dela in sig i specialiserade undergrupper. En Försvarsmaktstudie kan likt en AoA
arbeta med ett stort antal experter men själva kärnan i studiegruppen är troligen färre till antalet.
Något som också skiljer sig mellan studiemetoderna är den mycket större tonvikt på modellering
och simulering som råder i det amerikanska systemet. Kapitelförfattarna går igenom ett antal
olika simulerings- och modelleringsramverk och verktygslådor som finns tillgängliga inom det
amerikanska försvaret. I H Stud omnämns endast ett simuleringsverktyg vid namn33. Även om
det har utvecklats och fortfarande finns en hel del modeller inom försvarsmaktsfären saknas en
central stödfunktion för att inventera och underhålla modeller som annars kanske skulle kunna
bidra i studier.

32
33

H Stud, s. 19
Ibid s. 126
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4.5 APPENDIX A – ORDLISTA/FÖRKLARINGAR
ACAT I – III
AMA
AoA
Base-year
CDD
CONEMPS
CONOPS
CPD
DIA
DoD
DOTMLPF
FOC
ICD
IOC
JCIDS
KPP
LCC
MDA
MOE
MOP
MT
PA&E
Then-year
WBS
VTOL
VV&A

Acquisition Category (kostnadsklassificering av materielprojekt inom
DoD)
Analysis of Material Approaches
Analysis of Alternatives
Kostnader i nuvarande penningvärde
Capability Development Document
Concept of Employment
Concept of Operations
Capability Production Document
Defense Intelligence Agency
Department of Defense
Doktrin, Organisation, Träning, Materiel, Ledarskap, Personal,
Faciliteter
Full Operating Capability (System driftsatt med full förmåga)
Initial Capabilites Document
Initial Operating Capability (System driftsatt med begränsningar)
Joint Capabilities Integration and Development System
Key Performance Parameters
Life Cycle Cost
Milestone Decision Agency (befattning ansvarig för visst
grindhålsbeslut)
Measures of Effectiveness (effektmått)
Measures of Performance (prestandamått)
Mission Task (operativt typfall lämpad för målsättning/kravställning)
Program Analysis and Evaluation
Kostnader med inflation inräknad
Work Breakdown Structure
Vertical Takeoff and Landing
Verifiering Validering & Ackreditering
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4.6 APPENDIX B – MALL FÖR STUDIEPLAN OCH SLUTRAPPORT
B.1 Sample study plan outline from the Office of Aerospace Studies
1. Introduction
1.1 Background
1.2 Purpose
1.3 Scope
2. Acquisition Issues
2.1 Capability Gaps
2.2 Scenarios
2.3 Threats
2.4 Environment
2.5 Constraints and Assumptions
3. Alternatives
3.1 Description of Alternatives
3.2 Nonviable Alternatives
3.3 Operations Concepts
4. Determination of Effectiveness Measures
4.1 Mission Tasks
4.2 Measures of Effectiveness
4.3 Measures of Performance
5. Effectiveness Analysis
5.1 Effectiveness Methodology
5.2 Tools and Data
5.3 Effectiveness Sensitivity Analysis
6. Cost Analysis
6.1 Life Cycle Cost Methodology
6.2 Tools and Data
6.3 Cost Risk Methodology
7. Risk Assessment
7.1 Risk Assessment Methodology
7.2 Tools and Data
8. Affordability Assessment
8.1 Affordability Assessment Methodology
8.2 Tools and Data
9. Alternative (or Approach) Comparisons
9.1 Comparison Methodology and Presentations
9.2 Criteria for Final Screening of Alternatives/Approaches
10. Organization and Management
10.1 Study Team/Organization
10.2 AoA Review Process
10.3 Schedule
A. Acronyms
B. References
C. Lessons Learned
D. Accreditation Approach/Plan
E. Other Appendices as Necessary
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B.2 Sample study report outline from the Office of Aerospace Studies
1. Introduction
1.1 Background
1.2 Purpose
1.3 Scope
2. Acquisition Issues
2.1 Capability Gaps
2.2 Scenarios
2.3 Threats
2.4 Environment
2.5 Constraints and Assumptions
3. Alternatives
3.1 Description of Alternatives
3.2 Nonviable Alternatives
3.3 Operations Concepts
4. Determination of Effectiveness Measures
4.1 Mission Tasks
4.2 Measures of Effectiveness
4.3 Measures of Performance
5. Effectiveness Analysis
5.1 Effectiveness Methodology
5.2 Tools and Data
5.3 Effectiveness Sensitivity Analysis
5.4 Effectiveness Analysis Results
6. Cost Analysis
6.1 Life Cycle Cost Methodology
6.2 Tools and Data
6.3 Cost Risk Methodology
6.4 Cost Analysis Results
7. Risk Assessment
7.1 Risk Assessment Methodology
7.2 Tools and Data
7.3 Risk Assessment Results
8. Affordability Assessment
8.1 Affordability Assessment Methodology
8.2 Tools and Data
8.3 Affordability Assessment Results
9. Alternative Comparisons
9.1 Comparison Methodology and Presentations
9.2 Criteria for Final Screening of Alternatives/Approaches
9.3 Comparison Results
9.4 Conclusions and Recommendations
10. Organization and Management
10.1 Study Team/Organization
10.2 AoA Review Process
10.3 Schedule
A. Acronyms
B. References
C. Lessons Learned
D. Accreditation Approach/Plan
E. Other Appendices as Necessary
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5 ANALYSSTÖD VID FÖRBANDSSTRUKTURERING
Markus Häggkvist
5.1 INTRODUKTION
En viktig del inom militärt beslutsfattande på hög nivå utgörs av att analysera och bestämma hur
militära styrkor skall struktureras i fråga om organisation och resurser för att uppnå avsedd militär
nytta. För att på ett effektivt sätt kunna anpassa en nations militära styrkor till de uppgifter som
kan bli aktuella har ett antal metoder och modeller tagits fram. Dessa metoder beskrivs i
”Methods for conducting military operational analysis34” kapitel 8 ”Support for force structure
decisions”. Kapitlet ligger till huvudsaklig grund och inspiration till detta avsnitt och utgör källa i
det fall inte annat anges.
Den övergripande frågeställningen som avsnittet berör är hur en försvarsmakt, försvarsgren eller
ett förband skall byggas upp i fråga om organisation, typ av förband, utrustning och bemanning.
Utöver beskrivningar av begrepp och metoder tillkommer kortare reflektioner av mig kopplat till
respektive arena, luft, mark och sjö.

5.1.1 KOMMENTAR AV KÄLLMATERIALET
Läroboken ”Methods for conducting military operational analysis” är skriven med utgångspunkt
från amerikanska förhållanden och präglas i stor omfattning av detta. I jämförelse med
Försvarsmakten skiljer sig därmed såväl behov, resurser och uppgifter åt. Antalet enheter som
finns enbart inom US Army är till exempel i storleksordningen 1800, vilket säger en del om
komplexiteten i analysen. För att nyttja de modeller och metoder som beskrivs för
Försvarsmaktens räkning krävs att syfte och metod varsamt analyseras och valideras samt, vid
behov, modifieras för att passa de svenska förhållandena.

5.1.2 BAKGRUNDSBESKRIVNING
Under kalla kriget så utgjordes den dimensionerande hotbilden för USA, liksom för Sverige samt
flertalet västeuropeiska länder, av Sovjetunionens militära kapacitet och eventuella avsikter att
använda den i offensivt syfte i Europa. Eftersom denna uppgift så tydligt överskuggade andra
scenarion i fråga om behov av militär kapacitet så antogs i USA att mindre hot skulle kunna
hanteras med den krigsmakt som skapats för att möta det stora hotet.
Behovet att använda mer avancerade analysmetoder för att möta olika typer av hot längs med hela
konfliktskalan blev tydligt under perioden efter kalla kriget med ett ökande antal mindre krig och
oroshärdar, bland annat krigen på Balkan under 90-talet.

34

Andrew G Loerch, A G Loerch L B Rainey (editors), 2007
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För att åstadkomma analyser kopplat till förbandssammansättning på ett effektivt sätt så används
ofta simuleringsverktyg av olika slag, ofta med hög detaljeringsgrad på flera militära nivåer. På
lägsta nivå specificeras antal personer av respektive personalkategori och befattning, antal enheter
samt ingående materiel och dess användning. Detta sammantaget med ledningsstrukturer och
uthållighet ger förbandens förmåga att genomföra ett uppdrag.

5.1.3 FÖRKLARING AV NYCKELBEGREPP
Nedan följer några centrala begrepp som bör beaktas.
Definition av militär förmåga (Military capability) och förbands- eller försvarsmaktsstruktur
(Force Structure) enligt The Joint Staff 200535:
”Military capability is the ability to achieve a specified wartime objective (win a war or battle,
destroy a target set)”. Force Structure means the ”numbers, size and composition of the units
that comprise the U.S. defense forces; e.g., divisions, ships, air wings”.
International Military and Defense Encyclopedia36 ger en något bredare bild av begreppet som
nedan endast återges i väsentliga delar:
“The concept of force structure is the central idea around which most of the armies, navies, and
air forces in the world are designed, formed, and supported. A force structure is the set of military
units in an armed force or in all of the armed forces of a nation and describes, in part, the
potential capability of the armed force or nation.”
Gemensamt för de båda definitionerna är att förbands- eller försvarsmaktsstruktur omfattar den
struktur som formar de väpnade styrkorna och som i sin tur skapar den efterfrågade militära
nyttan.
Struktur enligt Försvarsmakten37:
”Med struktur avses Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation, med personal, materiel och
anläggningar. Strukturer kan vara såväl ”delstrukturer” som
sammansatta försvarsmaktsstrukturer”.
Kommentar: I detta avsnitt används förbandsstruktur eller försvarsmaktsstruktur för att beskriva
krigs- och grundorganisation enligt FM definition ovan. Förbandsstruktur avser därmed en
”delstruktur”.
MCO, Major Combat Operations, innebär krigstillstånd.

35

Joint publication 1-02, DOD Dictionary of Military and Associated Terms
Duputy, Trevor N, editor-in-chief 1993
37
Underbilaga 2 till HKV 23 210:621 44 http://www.forsvarsmakten.se
36
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SCC, Small Scale Contingency, innebär ett tillstånd som inte når upp till det fullskaliga kriget i
omfattning utan kan innefatta till exempel fredsbevarande insatser.
CONOPS, Concept of Operations innebär en beskrivning av hur en intressent med ett antal
förmågor skall åstadkomma en eller flera uppsatta målsättningar38.

5.2 ÖVERGRIPANDE METODBESKRIVNING AV FÖRBANDSSTRUKTURANALYS
Krav på ökad förmåga till gemensamma operationer med flera vapengrenar har lett till förändrade
angreppssätt på analysarbetet. Bland annat är målsättningen att förband byggs upp med ett
bredare spann av scenarion som grund. Detta har lett till att en metod som kallas ”capabilitiesbased analysis” eller förmågebaserad analys används allt flitigare, vilket beskrivs i ett kommande
avsnitt.
För att genomföra en komplett förbandsstruktursanalys krävs en mängd metoder och tekniker
som beskrivs i övriga kapitel i Methods for conducting military operational analysis.

5.2.1 ANALYTISK PROCESS
En kortfattad beskrivning av förbandssammansättning i sin enklaste form återges nedan. I
praktiken är processen ofta iterativ.
1. Ta fram scenarier. Syftet med analysen är att ta reda på om en viss sammansättning av en
styrka är effektiv och kapabel. För att göra detta så kan olika sammansättningar prövas
mot ett eller flera framtagna scenarion.
2. Identifiera förmågor. Inhämtning av underlag från staber.
3. Utveckla alternativa sammansättningar av styrkor. Här tas flera alternativ fram för att lösa
ett givet uppdrag.
4. Utvärdera de alternativa lösningarna.
Analysen skall alltid innefatta tre aspekter av förbandsstruktur. Den första är den mest uppenbara,
krigsduglighetsanalysen. Det vill säga styrkans förmåga att genomföra sitt uppdrag. Nästa är
management av förband, vilket handlar om exempelvis ledning och planering av rotationstider
mellan hemmastationering och insats, vilket i sin tur ger styrkans tillgänglighet och
beredskapsgrad. Slutligen beaktas förmåga till återhämtning och återuppbyggnad i fråga om
vapen och övrig materiel. De tre exemplen från de olika arenorna kommer att belysa dessa tre
aspekter i olika omfattning.

5.3 FÖRMÅGEBASERAD PLANERING
För att råda bot på bristen med att bygga sina analyser för styrkesammansättning och
anskaffningar på för få scenarion togs konceptet förmågebaserad planering (Capabilities-based
planning CBP) fram. Denna metod går i korthet ut på att ta fram en uppsättning av efterfrågade
förmågor som möjliggör operationer längs ett brett spektrum av konfliktskalan. Utifrån dessa
38

Wikipedia 2011-12-07, http://en.wikipedia.org/wiki/Concept_of_operations
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förmågor formas en väpnad styrka med behov av personal och materiel för att möta de uppsatta
förmågekraven. Tanken är att denna metod skall ge en robust militär förmåga i en osäker framtid,
fokus i metoden ligger på osäkerhets- och riskhantering. Metoden är ofta använd vid anskaffning
av materielsystem men är användbar även vid identifiering av förmågeglapp.
Svenska försvarsmakten har i FMUP fastställt att spårbarhetsmodellen39 skall gälla för att härleda
leveranser i form av förband till ställda krav på Försvarsmakten. Spårbarhetsmodellen gör dock
inte anspråk på att detaljstyra sammansättning och dimensionering av förband.
En metod som bygger på CBP är Joint Capabilities Integration and Development System40
(JCIDS) som ersätter det kravgenererade arbetssätt som tidigare praktiserats i de olika
vapenslagen var för sig. Den stora fördelen med JCIDS är tänkt att vara att
interoperabilitetsfrågor får större inflytande tidigt i processen, i motsats till den tidigare processen
vilken beskrivs som en bottom-up process med sen integration med andra system.

39
40

Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021, HKV 23320:52470 2011-02-04
Chairman of the Joint Chiefs of Staff 2005 Instruction 3170.01E
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Fastställ strategisk inriktning

Ta fram scenarier från
OPLANS/CONPLANS eller
från långsiktiga analyser

Utveckla gemensamma
(Joint) stridskoncept

Slutför gemensamma
experiment och
bedömanden.
Analysera, validera och välj
lösning

Uppdrag till vapengrenarna

Gemensamma förmågor!

Fig 1 Beskrivning av JCIDS-modellen

5.3.1 OPTIMERINGSMETOD FÖR SAMMANSÄTTNING AV FLYGVAPENFÖRBAND
Metoden syftar huvudsakligen till att matcha kombinationer av flygande plattformar och
vapenlaster med mål. Måltyperna kan exempelvis vara infrastruktur av olika slag,
ledningsinstallationer, manöverförband eller luftförsvar. I modellen anses målen vara statiska.
Nedan beskrivs en förenklad form av optimeringsmodell.
Index i modellen
i

flygplan ur mängden I av alla flygplan i modellen

j

beväpning ur mängden J av all beväpning i modellen

k

mål ur mängden K

l

vapenlast (kombination av beväpning på ett flygplan)

p

uppdragsprofil som påverkar förväntad förlust- eller överlevnadssannolikhet för flygplanet

t, t´

tidsperiod (dag)

59

Dataparametrar för modellen
accosti

kostnad för ett flygplan av typ i

attrijklpt

förlusttal per start med flygplantyp i, använder vapen j, anfaller mål k, ur vapenlast l,
använder uppdragsprofil p, under tidsperiod t

eksijklpt

förväntat antal bekämpade mål per uppdrag med med flygplantyp i, använder vapen j,
anfaller mål k, ur vapenlast l, använder uppdragsprofil p, under tidsperiod t

wpncostj

kostnad för att anskaffa ett vapen av typen j

tvkt

målets värde under tidsperiod t

goalk

önskat antal bekämpade mål k

penwtk

straffviktning bedömd i målfunktionen per mål av typ k som ej bekämpas enligt
målsättning för just den måltypen

maxdevk

maximalt tillåten avvikelse från bekämpningsmålsättningarna för mål av typ k

Beslutsvariabler
Xijklpt

antal uppdragsstarter med flygplantyp i, använder vapen j, anfaller mål k, ur vapenlast l,
använder uppdragsprofil p, under tidsperiod t

WPNBTjt

antal vapen av typ j som anskaffats för användning under perioden t

ACBTit

antal flygplan i som anskaffats för användning under perioden t

DEVk

avvikelse från bekämpningsmålsättningarna för måltyp k

Målfunktion

Flera målfunktioner kommer att behöva kombineras i analysen. Ett alternativ är att använda
målsättningar för bekämpning av varje måltyp. Därefter används straffviktning för att symbolisera
olika värde för olika mål.
DEV
villkor:
X
DEV ≤

+ DEV =

, ∀k

, ∀k

Ytterligare en metod som är vanlig är att minimera kostnaden för anskaffning av nya vapen och
flygplan. Här används målfunktionen för att ge den effektivaste lösningen för en given
uppsättning mål.
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ACBT +
,

WPNBT
,

Under anskaffningsstudierna inför B-2 gjordes en målfunktion för att minimera förlusttalet vid
varje uppdragsstart enligt följande.
X
I de fall där alla flygplan inte är lika betydelsefulla kan viktning användas.
Ett sista exempel är att studera hur bekämpning av enskilda mål påverkar operationens
genomförande. För att göra detta måste man ha värden på olika mål. Att ta fram dessa världen är
svårt och de är enbart tillämpbara i den givna situationen. Det matematiska uttrycket blir:

´
,

´

, ,, , ´

Det är mycket tidsödande att samla data för dessa modeller och beräkningar. Ofta får man iterera
beräkningarna ett stort antal gånger samt göra känslighetsanalyser för att få fram användbara
resultat.

5.3.2 SVENSK TILLÄMPNING AV METODEN
Ett av huvudsyftena med den beskrivna metoden är att kombinera olika typer av flygplan och
beväpningsalterantiv under en mission för att nå bästa möjliga kostnadeseffektivitet. Att använda
detta angreppssätt för strukturering av flygvapnet med avseende på vilka flygförband som bör ingå
är mindre användbart på grund av att vi idag har en enhetlig stridsflygplanflotta med enbart
JAS39C/D. Däremot skulle funktionen minimera kostnaden för anskaffning av nya vapen kunna
utgöra grund till exempelvis anskaffning av ett verkanssystem mot markmål.
För gemensamma operationer, exempelvis Unified Protector i Libyen, skulle denna modell kunna
nyttjas för att optimera den gemensamma effekten av alliansens flygplan- och beväpningsresurser.
I ett sådent fall tillkommer svårigheter i att uppskatta de olika nationernas uppdragseffektivitet,
som sannolikt skiljer sig åt, samt varierande politisk vilja i fråga om vilka uppdragstyper en nation
skall utföra.

5.4 ANALYS AV ARMÉFÖRBANDSSTRUKTUR
Den arméanalytiska modellen som beskrivs nedan används vid ”Center for Army Analysis” och
kallas Total Army Analysis (TAA). TAA ger beslutsstöd i 7 situationer/punkter enligt följande:


Storskaliga operationer, Major combat operations (MCO)



Small scale contingency (SSC)



Nationellt försvar (Homeland security)
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Småskaliga insatser i mindre kritiska regioner



Strategisk reserv



Transformation



Force generation (Skolor, doktrinutveckling, övningsfaciliteter etc.).

Huvudsakligen koncentreras analysarbetet på de två första områdena, MCO och SSC.

5.4.1 MAJOR COMBAT OPERATIONS
Analysen av MCO består av tre huvudsakliga analysfaser:
1. Analysera hur förbanden deployerar till operationsområdet
2. Analysera operationen med hjälp av en simuleringsmodell för en storskalig operation.
Som en del av detta steg utvecklas eller valideras en förbandsstruktur.
3. Analysera logistik- och stödfunktioner för operationen.
Innan analysen påbörjas är det i vanlig ordning viktigt att välja lämpliga scenarier. I metoden
föreslås scenarion framtagna av “the Office of the Secretary of Defense”.
Deployeringsanalysen ger svar på när styrkorna kan nå operationsområdet. Eftersom USA har
trupp utspridd i världen så kan denna del vara nog så komplicerad att genomföra. För detta finns
ett system som kallas Global Deployment Analysis System (GDAS). GDAS beskriver nödvändiga
förflyttningar av såväl personal som materiel samt ett tidsschema för detta.
Simuleringen för operationen kan göras med exempelvis Concepts Evaluation Model (CEM) eller
Joint Integrated Contingency Model (JICM). Denna simulering innefattar aktiviteter och
variabler på främre stridsnivå som stridsvärden, materiell status och ammunitionsnivåer.
Resultatet av simuleringen är förbandens logistik- och stödbehov vilka behandlas i den tredje
fasen.
När stödförbanden dimensionerats läggs de till förbandsstrukturen och därefter körs simuleringen
igen för att få med stödförbandens behov. Verktyg för analysen kommer att vara Force
Requirements Generator (FORGE).

5.4.2 SMALL SCALE CONTINGENCIES
Idag används inte samma metod som beskrivits ovan för SSC utan istället tillämpas en typ av
strukturerad workshop. Här följer en beskrivning av detta arbetssätt.
Som brukligt är påbörjas arbetet med scenarietillverkning i ett förberedelseskede. Därefter följer
huvudprocessen.
1. Uppdragsanalys i två steg:
- Identifiera uppdragen och mål styrkan måste uppnå. Analysera hot, hotets CONOPS och
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2.
3.
4.
5.

tillgängliga allierade styrkor. Fastställ även US Commander CONOPS.
-För varje mål, identifiera villkor för att nå målet.
Identifiera uppgifter kopplade till varje mål. Det finns en uppgiftslista41 att relatera till men
eftersom varje SSC är unik så kompletteras den med underlag från workshopen.
Utse lämpliga förbandsdelar att utföra varje uppgift. Det är även lämpligt att dokumentera
reserver.
Visa att utsedd förbandsdel kan utföra alla tilldelade uppgifter så att det inte kolliderar
tidsmässigt exempelvis.
Visa att alla förbandsdelar kan nå målsättningarna och klara uppdraget. Resultatet av arbetet
är en lista med förbandsdelar i en Mission Task Organized Force (MTOF) för det aktuella
uppdraget.

MTOF tas fram för varje scenarie av workshop-deltagarna. Därefter kan analytiker sammanställa
dessa och prognosticera behov av olika förbandsdelar kopplat till sannolikheter för olika
händelser. När analytikerna kör simuleringsmodeller med ett par hundra upprepningar med
slumpvisa händelser kan de ta fram underlag på behov av olika förbandsdelar och därmed
dimensionera förband för beredskap och insats.

5.5 SVENSKA FÖRHÅLLANDEN
Strukturering av Nordic Battlegroup används för att illustrera metoden för SSC.
1. Uppdraget analyseras. I detta specifika fall blir det en mängd scenarion som skall
användas eftersom NBG skall kunna sättas in i hela konfliktskalan. Det finns även ett
antal ramvillkor för EU-battlegroup som beskriver bland annat beredskap, uthållighet,
ungefärlig storlek på förband och tänkbara operationsområden.
2. Uppgifter identifieras. Exempelvis förtrupp till större insats eller mindre
krishanteringsinsats. Ta och försvara hamn eller flygplats. Ta terräng längs väg/stråk där
fienden bevakar enstaka platser.
3. Utse förbandsdelar kopplat till varje uppgift. Här måste uppgifterna brytas ner till lämplig
upplösning. Till exempel, bevakning av flygplats, upprättande av Role2 och patrullering
av vägsträcka.
4. Visa att utsedd förbandsdel kan utföra tilldelad uppgift i varje skede. Detta torde vara
extra kritiskt i anslutning till deployering och upprättande.
5. Visa att alla förbandsdelar kan nå dess respektive mål. Vid behov, gör om dimensionering
av förbandet och analysera på nytt.

5.6 ANALYS AV MARINA FÖRBAND
En begränsande faktor för marina förband är den tid det tar för fartygen att förflytta sig till ett
insatsområde någonstans på jordklotet. Dessutom åtgår det tid för underhåll och träning av

41

Joint Staff 2002 Universal Task List UJTL, CJCSM 3500.04C
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besättningen. Tillsammans innebär dessa faktorer en förlorad närvarotid kopplat till ett visst
uppdrag.
Analys för uppbyggnad av marina förband måste balansera uppdragen med de begränsande
faktorerna. Eftersom det är önskvärt med marin närvaro i hela konfliktskalan måste krav kopplat
till såväl freds- som krigsförhållanden beaktas. Många gånger är det dock fallet med fullskaligt
krig som blir dimensionerande.

5.6.1 MODELL FÖR ATT BERÄKNA NÄRVARO I TILL SJÖSS
US Navy har tre krav när det gäller närvaro på världshaven. Kunna agera snabbt vid ett MCOscenario, visa närvaro före ett eventuellt MCO-scenario och slutligen en minimal nivå av närvaro
i ett före detta insatsområden när en eventuell MCO uppstår i ett annat område. Nedan
presenteras en förenklad modell för detta.
sd
ts
n
dl
av
tar

standardavstånd (mäts från mitten av AOR)
transithastighet
antal fartyg
deployeringslängd
tillgänglighet (siffervärden som används är 80% för hangarfartyg och 90% för
amfibiefartyg)
klargöringsratio (tid mellan deployeringar dividerat med deployeringens totala tid)

beräkning av antal transitdagar (td) och täckning (cov) för ett enskilt fartyg:
=

ℎ

∗ 24 ℎ

=

− (2 ∗

)

Närvaro i operationsområde:
= ( )(

)(

1
1+

)(

)

När antalet fartyg är större än ett kan även närvarotalet vara större än ett. Förutom närvarotalet är
det enbart n som är större än ett.
Utifrån ovanstående kan följande formel härledas för att ta reda på behovet av fartyg utifrån en
given grad av närvaro.
=

(1 +

)

Med denna modell kan man sedan beräkna vilka resurser som krävs för att upprätthålla närvaro
vid flera operationsområden på olika håll i världen.
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5.6.2 MODELL FÖR ATT BERÄKNA FÖRMÅGA TILL SNABBINSATS
Med resultatet från ovanstående beräkningar kan vi undersöka om en marin styrka klarar av att
svara upp till en uppkommen snabbinsats. Måttet för detta är tiden det tar för fartygen att nå
operationsområdet.
sda

standardavstånd från angränsande område till krisområdet

sda+1

standardavstånd till näst närmaste område

Om inget fartyg finns i det angränsande område för tillfället måste ett fartyg komma från det näst
närmaste. Antag att minst ett fartyg finns i något av de två närmaste områdena. Ankomsttiden
(ati) för det i:te fartyget som går mot området med farten cs blir då:
=(

)

∙ 24

+ (1 −

)

∙ 24

Observera att ankomsttiden är viktad beroende på hur sannolikt det är att området har täckning. Efter
dessa beräkningar kan vi se om ankomsttiderna är tillräckligt bra eller att vi måste ta fram alternativ med
fler fartyg och göra om beräkningsprocessen.

5.6.3 SVENSKA FÖRHÅLLANDEN
Svenska Marinen har vare sig uppgiften eller kapacitet att visa närvaro eller ha insatsberedskap på
världshaven varför en jämförelse inte låter sig göras.

5.7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Syftet med analys för uppbyggnad av väpnade styrkor är att ge bra beslutsunderlag till
beslutsfattare på hög militär eller politisk nivå. Efter kalla krigets slut har hotbilden förändrats och
blivit mer mångfasetterad vilket ställer allt högre krav på analyser för att bygga upp rationella
försvarsmakts- och förbandsstrukturer. Simulering är ett viktigt verktyg i analysen och mycket av
kvaliteten i resultaten är beroende av att de valda scenarierna är relevanta.
I analogi med uttrycket ”Plans are nothing, planning is everything42” så skall inte enbart resultatet
från en analys anses vara värdefullt utan även övriga erfarenheter från analysprocessen som kan
vara till nytta i andra sammanhang bör värdesättas och tas omhand.
Analysresultatet skall heller inte användas isolerat utan som en del av en bedömning som även
innefattar andra påverkande aspekter.

42

Dwight D Eisenhower
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6 ANALYSSTÖD FÖR STRATEGISK TRANSPORT
Martin Stål
6.1 INLEDNING
Strategisk transport handlar om att flytta stora mängder materiel och/eller personal över långa
avstånd. Genom att ha förmågan till strategisk transport kan man projicera makt över stora
områden. För USA, med sin stora möjlighet till rörlighet och sin ambition att verka över hela
jorden, är möjligheten till stora strategiska transporter viktig.
Både transporter med flyg och till sjöss kan räknas som strategiska. Landtransporter, som är svåra
att genomföra mellan kontinenter räknas inte här som strategiska.
Det engelska uttrycket strategic mobility skulle också kunna översättas som strategisk rörlighet,
men i detta avsnitt kommer inte strategisk rörlighet att behandlas separat utan anses vara del av
strategisk transport.
Vid operationell analys är strategisk transport viktig för att hjälpa en beslutsfattare ta korrekta
beslut i samband med en deployering långt borta eller vid en stor förstärkning av en pågående
insats. Beräkningarna kan t.ex. ge svar på frågor som:
Hur lång tid tar det att flytta förband X till land Y?

Hur stort förband kan transporteras till land Y på Z dagar med våra tillgängliga transportresurser?
Som källa för detta kapitel används i huvudsak boken ”Methods For Conducting Military
Operational Analysis” sammanställd av Andrew G. Loerch och Larry B. Rainey. De är amerikaner
varför perspektivet i essän till stor del blir amerikanskt.

6.1.1 DEFINITION
Strategisk transport - Förflyttning eller deployering av last eller personal interkontinentalt43.
På andra ställen definieras uttrycket annorlunda men för den vidare diskussionen nöjer vi oss med
denna. Den fyller behoven för avsnittet.

6.2 AVHANDLING
6.2.1 USA:S TRANSPORTORGANISATION
För att få en förståelse för storleken och komplexiteten samt för att underlätta samverkan med
andra länder följer en kort beskrivning av USA:s transportorganisation. För en utförligare
beskrivning rekommenderas kapitel 9.2.1 i Methods For Conducting Military Operational
Analysis.
43

Methods For Conducting Military Operational Analysis, Andrew G. Loerch, Larry B. Rainey,s.282
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1987 bildades USTRANSCOM 44 för att planera och styra transporter inom amerikanska
försvarsmakten under krigstid. Efter Desert Shield/Desert Storm fick USTRANSCOM ensamt
ansvaret för transportering av försvarsresurser. För strategiska transporter finns under
USTRANSCOM tre underorganisationer.





SDDC (Military Surface Deployment and Distribution Command) som sköter
landtransporter, sköter hamnar och ser till att resurser når hamnar och flygplatser över
hela världen.
MSC (Military Sealift Command) som opererar statsägda och inhyrda fartyg.
AMC (Air Mobility Command) som sköter transporterna med flygplan.

Inom amerikanska krigsmakten finns dessutom ett antal organisationer som mer eller mindre är
inblandade i strategiska transporter.

6.2.2 METODIK FÖR TRANSPORTANALYS
För att kunna genomföra en transportanalys behöver analytikerna uppgifter om följande:

Vilket transportbehov som behövs (vad ska transporteras?)

Vilka transportmedel som finns tillgängliga

Vilka platser som ska användas för lastning, lossning och bunkring (hamnar och
flygplatser)
Första punkten innebär att analytiker behöver veta vad som ska transporteras. I USA framgår
detta av en TPFDD45 plan som förklarar hur mycket personal, utrustning och materiel som ska
flyttas. I TPFDD planen finns också information om var och när resurserna finns att hämta.
Analytikerna behöver få information om vilka transportmedel de har att tillgå. För strategisk
transport används flygplan och fartyg. För att kunna räkna på de strategiska flygtransporterna
behöver antal, flygplanstyp, lastkapacitet, storlek på lastutrymme, flygplanets hastighet,
tillgängligheten och krav på flygplatser vara kända. På samma sätt behövs information om
fartygen med fartygstyp, lastkapacitet, hastighet och krav på hamnar. Slutligen krävs också data
över hamnar och flygplatser som ska användas. Dessa inkluderar kapacitet, öppettider,
bränsledata och övrig information som påverkar lastning eller lossning.

6.2.3 BERÄKNINGAR PÅ FLYGTRANSPORTER
När beräkningar av transporter med flyg genomförs räknar man först på en enskild tur- och returresa,
kallas i fortsättningen för ett varv eller RTC (Round Trip Circle), för att sedan summera ihop dessa till
den slutliga transportkapaciteten. I ett varv ingår sex händelser som motsvaras av baser, nämligen46:
1. Start från hemmabasen och flygning till 2
2. Stopp på lastningsflygplatsen och flygning till 3 eller 4
44

United States Transportation Command
Time-Phased Force and Deployment Data
46
Se även figur 1
45
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3. Stopp för tankning eller besättningsbye (vid behov) och flygning till 4 eller 2
4. Stopp på leveransbasen och flygning till 3 eller 5
5. Stopp för tankning eller besättningsbyte på vägen hem vid en annan bas än ditvägen (vid behov) och
flygning till 2
1

3

2

4
5

Figur 1 Tur- och returresa för strategisk flygtransport
För att kunna räkna på flygtransporterna måste man ha tillgång till ett antal parametrar:


Antal flygplan, flygtimmar/dag, lastkapacitet (ton/dag), snitthastighet (km/h), hur lång
marktid flygplanet behöver på startbas, lastningsbas, lossningsbas och
mellanlandningsbaserna.



Distansen mellan baserna inklusive lastnings- och lossningsbas.



Begränsningar på flygplatserna, hur många flygplan som kan tas emot.

För vår analys behövs det också göras några antaganden:


Hela flygplansflottan är tillgänglig dag ett och flygplanen flyger alltid fullastade. Det finns
alltså alltid tillräckligt med last på lastningsflygplatsen.



Transportkapaciteten distribueras jämt över baserna för att minska belastningen på dem.



En arbetsfaktor (<=1) betyder förluster av kapacitet pga. att flygplan befinner sig på fel
ställe medan köfaktorn (<=1) beskriver begränsad kapacitet på flygbaserna.

Beräkningsmodellen som vi använder beräknar först daglig kapacitet per flygplan och sedan för hela
flygplansflottan. Därefter beräknas kapaciteten på varje flygplats och slutligen räknar vi ut flygplansflödet
genom att kontrollera vilken flygplats som begränsar vårt flöde.
Beräkningarna sker i sju steg:

1. Beräkna tiden det tar för att flyga ett varv. Detta görs för varje flygplanstyp och kallas
RTFT (Round Trip Flying Time).
Distansen för ett varv / Flygplanstypens hastighet
2. Beräkna hur lång tid flygplanstypen tillbringar på marken varje varv, RTGT (Round Trip
Ground Time).
Tiden på marken för lastning + tiden på marken för mellanlandningarna x antalet
mellanlandningar + tiden på marken för lossning
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3. Räkna ut antalet varv per dag för varje flygplanstyp (RTC/day).
Minsta av: [24 / (RTFT+RTGT)] eller [flygtimmar per dag / RTFT]
4. Beräkna mängden last som varje flygplanstyp levererar per dag.
Varv per dag ( RTC/day ) x lastkapacitet för flygplanstypen
Detta kan beräknas för vikt (ton) och passagerare (antal) separat.
5. Beräkna hela flygplansflottans dagliga kapacitet. Summera för varje flygplanstyp.
Leverans per dag x antalet flygplan
6. Beräkna behovet av hur många flygplan varje bas måste klara av samtidigt, MOG
(Maximum On the Ground). Summera för alla flyglanstyper.
Denna beräkning blir lite olika om vi använder samma mellanlandningsbas för ditresan
och hemresan eller om vi använder två olika baser.
[(RTC/day) x (antal flygplan) x (tid på marken) / 24] / [(köfaktorn) x (antalet
landningar per varv)]
7. Beräkna flygplansflottans totala dagliga kapacitet genom att använda minsta värdet från
nedanstående beräkning för lastningsbas, mellanlandningsbas(er) och lossningsbas.
[(flygplatsens MOG) / (beräknat behov av MOG för varje flygplats enligt punkt 6)]
x (flottans teoretiska dagliga kapacitet)
Här syns att om alla flygplatsernas MOG är större än det beräknade behovet kommer
såklart kapaciteten inte begränsas av punkt 7.

6.2.4 BERÄKNINGAR PÅ SJÖTRANSPORTER
När man räknar på sjötransporter använder man inte, som vid flygfallet, last per fartyg. Detta
beror på att fartygen varierar mycket mer i fråga om lastkapacitet och att det finns så många olika
fartygstyper.
För strategiska fartygstransporter kan vi använda samma figur som i flygfallet (figur 1) med en
utgångshamn (1), lastningshamn (2,6), bunkringshamnar längst vägen (3,5) och en
lossningshamn (4).
Som i fallet med flygtransporter finns det en del ingångsvärden som måste vara kända för att vi
ska kunna beräkna transportkapaciteten:


Antal fartyg och fartygstyp (container, ro-ro, bulk osv.)



Data för varje fartyg. Om fartyget är självförsörjande med avseende på kranar, ramper
eller annan lastning/lossningsutrustning. Lastkapacitet och marschfart.



Transportsträcka mellan hamnarna och behov av passage av kanaler (Panama eller Suez)
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Kapacitet för hamnarna i form av pirar, kranar och annan utrustning.

De antaganden vi behöver göra för sjötransporter kan sammanfattas i sju punkter:


Fartygen är av rätt typ för lasten dvs. behöver vi lasta containrar använder vi
containerfartyg. Det finns tillräckligt med last för att fylla fartygen så mycket det går.



Fartygen distribueras jämt över hamnarna för att minska belastningen på dem (alla fartyg
ligger aldrig i samma hamn).



Uppstartstid per fartygstyp och tid för att ta sig till lastningshamnen.



Lastningsfaktorn för varje fartygstyp. Ofta kan man inte lasta fartygen helt fulla utan till
ca 65-75%.



Hur stor del av lasten som kan lastas in i containrar.



Tid för att lasta och lossa lasten och tid i hamnen för annan verksamhet som bunkring,
lotsning in och ut ur hamnen osv.



Ingen väntetid i hamnarna pga. platsbrist för tilläggning.

Själva beräkningarna blir enklare än i fallet med flygtransporter:
1. Leveranstid för varje fartyg beräknas (i dagar).
[Uppstartstid + tiden för att ta sig till lastningshamn + lastningstid + transportsträcka /
(marschfart x 24) + tid för att passera kanaler + avlastningstid]
2. Den totala tiden blir samma som tiden för det fartyg som har längst leveranstid.
3. Last per fartyg beräknas.
Lastkapacitet x lastfaktor
4. Total last levererad blir summan av alla fartyg
6.2.4.1 Sveriges strategiska transport
Försvarsmakten äger inte några större transportfartyg eller några flygplan för strategisk
flygtransport. Våra C-130 (Hercules) räknas mer som taktisk transport då de har kort räckvidd
och inte lyfter speciellt mycket last.
Genom vårt samarbete inom SAC ( Strategic Airlift Capability ) har vi tillgång till tre C-17,
Globmaster III. Sverige ingår som ett av 12 länder och har 550 timmar/år tillgängliga för
transporter47. Detta ger oss en viss förmåga till strategisk flygtransport.

6.2.5 ENKELT EXEMPEL PÅ STRATEGISK TRANSPORT FÖR SVERIGE
Förutsättningar:

I ett fiktivt scenario ska NBG transporteras till Tripoli för att där kunna hjälpa Libyerna att
övervaka kommande val. Till vårt förfogande har vi tre stycken C-17 Globemaster och fyra C47

Sten Tolgfors, http://tolgfors.wordpress.com/2009/12/29/sac-01c17-i-sverige/, 2011-12-04
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130 Hercules som redan står på Uppsala. Mängden material uppgår till 2000 ton och antalet
personer till 1500 stycken. Vi har möjlighet att använda Roms flygplats i Italien till omlastning
om behovet finns. Alla flygbaser har kapacitet att ta emot, klargöra, last och lossa alla flygplanen
samtidigt.
Frågeställning från chefen: Hur lång tid tar det att flytta NBG från Uppsala flygplats till Tripoli
international med dessa resurser.
För att kunna genomföra beräkningarna följer lite data på flygplanen och lite avstånd mellan
baserna.
Flygplanstyp

C-17

C-130

Lastkapacitet

77,5 ton eller 154 personer

20 ton eller 90 personer

Marschfart
Räckvidd

830 km/h
4400 km

550 km/h
3500 km

Klargöringstid
Lasta
Lossa

1 timme
2 timmar
1 timme

30 min
1 timme
45 min (0,75h)

Uppsala-Tripoli
Uppsala-Rom
Rom-Tripoli

Avstånd
3000 km
2050 km
1050 km

Beräkningar
1. RTFT
2. RTGT
3. RTC/day

7,2h
10,9h
3h
1,75h
1,5 (vilar varannan gång i 1 (vilar på Uppsala)
Tripoli)

Daglig transport/flygplan
Total daglig last (alla fpl)
Antal dagar med materiel

116 ton eller 231 pers
428 ton eller 1053 pers
2000/428 = 4,7

Antal
dagar
passagerartransport
RTFT
RTGT

för 1500/1053 = 1,4

C-17 6000/830 = 7,2h
C-17 2+1 = 3h

Daglig transport/flygplan

20 ton eller 90 pers

C-130 6000/550 = 10,9h
C-130 1+0,75 = 1,75h

C-17 1,5x77,5 = 116 ton , 1,5x154 = 231 pers
C-130 1x20 = 20 ton , 1x90 = 90 pers

Total daglig last alla flygplan 116x3+20x4 = 428 ton , 231x3+90x4 = 1053 pers
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Vi ser på räckvidderna att vi inte behöver mellanlanda på Roms flygplats då båda typerna har
kapacitet att flyga direkt.
Resultat: Om personal och materiel kan blandas blir transporttiden i detta exempel 6,1
(4,7+1,4) dagar. Om personal och materiel måste transporteras separat blir tiden lite längre. Vid
en transporttid på 7 dagar utnyttjas ca 87% (6,1/7 = 0,87) av vår teoretiska kapacitet.
Vid en verklig beräkning på ett exempel liknande detta måste hänsyn också tas till andra
egenskaper hos lasten som t.ex. farligt gods, volym, tyngdpunkter osv. Vi behöver också hjälp av
experter för att kunna ta hänsyn till fler detaljer avseende utnyttjandegrad, vilotider för
besättningar, väderpåverkan och tillförlitlighet på flygplanen.

6.3 AVSLUTNING / REFLEKTION
Då behovet av strategisk transport uppstår relativt sällan finns det många fördelar med att dela
denna kapacitet. Problemen uppstår vid en krissituation som drabbar fler än ett av
medlemsländerna i samarbetet. Vem får då tillgång till flygplanen? Kan Sverige verkligen räkna
med denna transportförmåga i sin krishantering?
Den strategiska transportkapacitet som finns i Sverige är mycket begränsad. Det finns ändå ett
behov av att känna till hur beräkningar och analyser av strategiska transporter fungerar p.g.a.
Sveriges samarbete med andra länder. Det ökar också förmågan och förståelsen för operationer
där strategisk transport ingår.
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7 ANALYSSTÖD FÖR LOGISTIK
Mats Nord
7.1 INLEDNING
I dokumentet Försvarsmaktens Grundsyn Logistik finns följande definition vad logistik innebär: Logistik
syftar till att ge stöd till strategisk, operativ och taktisk militär verksamhet. Syftet uppnås genom att
upprätta och bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet och rörlighet hos Försvarsmaktens
förband och enheter48.

Hantering av materiel och förnödenheter, är vad som oftast förknippas med logistik. Logistik är
materielhantering, men innefattar även av ytterligare tre områden. Att bistå med resurser så som
underhåll innefattas också. Det tredje området är personalhantering. Där ingår transport av både
sjuka och friska, samt hela sjukvårdsorganisationen. Fjärde och sista huvudområdet är byggnader.
Då ingår hela kedjan: från uppförande av nya byggnader; drift och underhåll av befintliga
byggnader och avslutningsvis avveckling/rivning .
En fungerande logistik är en förutsättning för en lyckad operation. Det spelar ingen roll hur
kompetenta de stridande förbanden är. Om det inte finns en fungerande logistikkedja kommer
operationen stanna av på grund av brist på materiel eller annan support som t.ex.
personalhantering. Detta insåg Napoleon redan i början av 1800-talet. Vilket resulterade i att han
utsåg speciella stabsofficerare som ansvariga för logistiken.
För att få en fungerande logistik vid en operation är det av största vikt att de operationsanalytiker
som ansvarar för logistiken tidigt deltar i processen för operationsplaneringen. Under hela
operationen och ända fram till avveckling krävs ett omsorgsfullt kontinuerligt arbete för att få den
tillgänglighet på de stridande förbanden som befälhavarna krävt. I arbetet finns det olika verktyg
som kan användas. Operationsanalyser används för att skapa beslutsunderlag för de olika skedena
i operationen med syftet att uppfylla krävda målsättningar. Förenklat kan operationsanalys
förklaras med att ”ett icke vetenskapligt problem ska förklaras med vetenskapliga metoder”. Ofta
görs detta med hjälp av matematiska metoder. Exempel på dessa metoder är simulering49 eller
optimering i någon form. Klassiskt exempel på operationsanalys i en militär kontext är under
andra världskriget. Vid förberedelserna inför överskeppning av materiel med hjälp av konvojer
mellan USA och England fick fysikern Patrick Maynard Stuart Blackett i uppdrag att räkna på
vilken storlek på konvoj som var effektivast för överlevnad mot de tyska ubåtar som opererade i
Atlanten. Denna händelse sägs vara grunden till operationsanalysen. I svenska försvarsmakten är
det FOI(Försvarets Forskningsinstitut) som har huvudansvaret för denna form av

48

Försvarsmaktens Grundsyn Logistik. (2007). Stockholm: Försvarsmakten

49

Simulering är en matematisk eller fysisk modell av verkligheten som används i beräkningar eller
experiment.
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operationsanalys. Deras uppgifter är bland annat att stödja i studier och utveckling av taktik och
analysverktyg.
Detta kapitel syftar till att redogöra för och exemplifiera hur operationsanalys används inom
logistiken, med fokus på materiel, d.v.s. tekniska system, plattformar och vapen. Reservdelar
kommer jag också belysa då hanteringen i Försvarsmakten är en viktig logistikfunktion.
Reservdelar kan vara av typen förbrukningsartiklar (filter, packningar) eller utbytesenheter (som
ska repareras eller kasseras). Inom logistiken finns det ett begrepp som heter
förnödenhetsförsörjning. Detta innefattar både materiel och förnödenheter i form av
förbrukningsmateriel. Exempel på förnödenheter är livsmedel, drivmedel och ammunition.
Anledningarna till avgränsningen till materiel är dels den bredd som ämnet logistik har och dels
på grund av att kapitlet Logistics, som författarna Anderson och Arostegui skrivit, endast
behandlar materiel och reservdelar. Anledningen till att bland annat sjukvårdskedjan eller
förnödenhetsförsörjningnskedjan inte nämnts av dem förklaras ej. Det skulle varit intressant att se
hur operationsanalys genomförs av förnödenhetsförsörjningskedjan. Redovisning av
framgångsfaktorer och problemområden skulle då kunna åskådliggöra ämnets komplexitet.
Jag har valt är att beskriva hur operationsanalysen används kronologiskt i de olika skedena vid en
insats/operation. Jag kommer beröra planeringsarbetet med fokus på framtagning av
styrkesammansättning, överskeppning och avslutningsvis vidmakthållande av en styrka. Dessa
skeden är tagna ur Methods for Conducting Military Operational Analysis 50, kapitel 11.
Kapitlet berör även reservdelshantering. Jag kommer kortfattat beskriva USA:s
reservdelshantering och uppföljning, samt optimering vid hanteringen av reservdelar. Källan som
jag valt att använda för att belysa materielhantering ur ett svenskt perspektiv är Handbok
Materielförvaltning Sjö 2011. Valet av denna källa beror främst på att jag är förtrogen med
materielhantering inom Marinen där jag har arbetat som teknisk officer i över 10 år.
Avslutningsvis kommer jag framföra mina synpunkter på hur metoderna i kapitel 11 kan
utvecklas med stöd av innehåll och metoder ur Handbok för driftssäkerhet 2006(H Drift 2006)
och Military operations research: quantitative decision making, av Jaiswal, kapitel 651.

7.1.1 STYRKESAMMANSÄTTNING
Syftet med logistik är att leverera rätt personal, utrustning och förnödenheter på rätt plats, vid rätt
tid och i rätt mängd. Förmågan att kunna leverera är ofta det som är gränssättande för tempot i
en operation. Vilket arbete måste genomföras för att inte tappa tempo? Som beskrivs i
inledningen stöttar FOI med operationsanalysen. Deras arbete genomsyrar alla skeden av en
operations livscykel, vilket jag kommer förklara nedan.
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Anderson och Arostegui. Kapitel 11. Methods for Conducting Military Operational Analysis. Editors
Andrew G. Loerch, Larry B.Rainey(2007).
51
Jaiswal, N. K. (1997). Military operations research: quantitative decision making. Boston: Kluwer
Academic
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Försvarsmakten håller på att styras om från ett rent nationellt försvar till ett nationellt försvar med
förmåga till internationella insatser. Som ett steg i detta har ett 20-tal förband anmälts till EU:s,
FN:s och NATOS:s styrkeregister. Att vara anmäld till ett styrkeregister innebär att förbandet står
i beredskap med en specificerad inställelsetid. Det gör att tiden mellan beslut om insats till insats
kan vara relativt kort. Innan förbanden anmäls krävs att anskaffning eller säkerställande skett av
erforderlig materiel och resurser. Det sker med militärstrategisk logistikledning52 och då som
namnet antyder, på en militärstrategisk ledningsnivå.
Planeringsarbetet hos den operativa logistikledningen53 inför en operation kräver att flera analyser
genomförs under kort tid. Till att börja med måste den ställda uppgiften analyseras. Resultatet
ska förtydliga vilka förmågor som efterfrågas av beslutsfattarna och inom vilka budgetramar. Här
gäller det att ha ett kritiskt förhållningssätt, har vi definierat problemen rätt? Om inte så är risken
överhängande att vi skickar fel typ av materiel och med fel kompetens hos personalen. De
identifierade förmågorna bryts ner för att komma fram till vilken förbandsstruktur och materiel
som krävs för att uppnå detta. Innan analysen, krävs det att det finns tydliga riktlinjer som
förklarar de ekonomiska och personella ramar som gäller. Andra styrningar som analysen ska
använda sig av är om ett kostnadsekvivalent eller effektekvivalent54 förhållningssätt ska användas.
Skillnaden mellan begreppen är att kostnadsekvivalent metod innebär att ut efter given
ekonomisk ram få maximal effekt. Effektekvivalent metod har istället effekt i fokus, vilket innebär
att man tar fram vilken effekt som måste uppnås för lösande av ställd uppgift och sedan jämför
kostnaden.
Operationsanalysen kan vara en form av optimering. I optimeringen skulle spel kunna tillämpas
för att påvisa vilken sammansättning av vapensystem som ger bäst effekt mot given motståndare.
Den kan också påvisa system som överhuvudtaget inte är lämpliga att använda sig av. I boken
Military operations research: quantitative decision making 55 belyser författaren problemet med
att göra beräkning av antalet system som krävs för att besegra en motståndare. Lösningen på
problemet redovisar Jaiswal med relativt enkla matematiska beräkningar. Värden som används i
beräkningarna är mätta i enheter istället för faktiska siffror. En kostnadsram är grunden. Sedan
används kostnad för system, personalkrav, tillgänglig personalram, vapnens tillförlitlighet samt
hotets förmåga att slå ut det skyddsvärda målet. Resultatet ger en inriktning för beslutsfattarna,
även om flera beräkningar behövs för ett mer tillförlitligt svar. Denna metod påminner om en
annan metod, Data enveloped analysis (DEA) som beskrivs i artikeln DEA Application to
Grouping Military Airbases56. Även denna metod använder sig av enheter istället för faktiska
värden i sin analys. Vid optimeringen ska hänsyn tas till vilka tillgängliga system som finns att
52
53

Försvarsmaktens Grundsyn Logistik. (2007). Stockholm: Försvarsmakten. Sid 17
Ibid. Sid 17
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Försvarsmaktens handbok i studiemetodik: H Stud. 2007 års utgåva (2006). Stockholm: Försvarsmakten. Sid 93
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tillgå nationellt. Utvärdering och viktning sker, vilket eller vilka system som ger störst önskad
effekt kontra kostnaden för systemet. I beräkningarna för kostnads-effektanalysen bör analys ske
för vad systemet i fokus kostar att underhålla över hela operationstiden, inklusive de stödsystem
som krävs för att systemet ska fungera. Det ger en rättvisande bild när den ska jämföras med den
budget som finns att tillgå. Exempel på detta är när optimering sker av att blanda olika system.
För att uppnå maximal effekt ställs större krav på logistikkedjan, ju fler olika system som ska
användas, ökar kraven på antalet olika reservdelar som ska hanteras, vilket renderar i en ökad
kostnad. Det finns en risk att endast ha fokus på den stridande plattformen och dess besättning i
kostnadssammanhang och inte räkna med de stödsystem som krävs. Som exempel på detta kan
flygplanssystemet JAS 39 användas. En officerskollega inom flygvapnet förklarade att det krävs
endast en pilot för att nyttja plattformen, men ca 25 personer i olika stödfunktioner för att
plattformen ska kunna flyga och verka. Givetvis kan stödfunktionen stötta flera plattformar
samtidigt.
Vid val av system kan även systemens tillgänglighet viktas in som en parameter i analysen. I
formeln nedan vägs tid mellan fel(MTBF), medelreparationstid(MTTR) och medelväntetid för
reservdelar(MWT) samman för att ge ett mått på tillgänglighet(A).

=

+

+

För att få en hög tillgänglighet kan systemet byggas med hög kvalitet, vilket bör resultera i att
tiden mellan systemet går sönder är lång. Det ger en hög MTBF, vilket ger en hög driftssäkerhet
och i sin tur en hög tillgänglighet. En annan variant för att öka tillgängligheten för ett system är
att det byggs modulärt med utbytesenheter. Effekten av det blir att medeltiden för
reparation(MTTR) minskar och tillgängligheten hos systemet ökar. Givetvis kan samma
tillgänglighet fås om tillgången på reservdelar är hög vid eller i närheten där reparationen ska ske.
Då kortar det ner väntetiden för reservdelar(MWT), vilket är den sista faktorn som kan påverkas i
formeln ovan. Denna form av analys görs redan i utvecklings- och produktionsfasen av systemet,
där besluten till stor del sker avseende systemets design och egenskaper. I publikationen Handbok
för driftssäkerhet 57 ges en tydligare bild av hur driftssäkerhet implementeras i samtliga steg i ett
systems livscykel.
När EU, FN eller NATO identifierat ett orosområde, som kräver insats, kan en förfrågan skickas
till Sverige huruvida Sverige kan bidra med efterfrågad förmåga med de anmälda förbanden. Är
det en multinationell operation där respektive nation kan erbjuda olika förmågor bör detta
givetvis beaktas och en analys bör göras huruvida den ena eller andra nationen bäst uppfyller
kraven.
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När förband från olika länder använder sig av samma materiel i en operation kan flera
synergieffekter skapas. Inte bara taktiskt. Det finns även synergieffekter ur en logistisk aspekt. Låt
oss ta ett exempel. Vi antar att två länder som skickar mekaniserade förband till ett
operationsområde, grupperar i samma område eller i närheten av varandra och båda använder sig
av Stridsfordon 90(CV90), som plattform för trupptransport. En operationsanalys skulle då
kunna påvisa vilka nyttovinster detta skulle medföra. Ett möjligt resultat skulle t.ex. vara att en
uppdelning av reservdelar och verkstadsresurser mellan länderna får till följd att kostnaderna för
hantering och lagerhållning av stort antal olika artiklar reduceras. Vidare skulle analysen kunna
påvisa att delade verkstadsresurser med maskinpark och eventuell specialkompetens inte inkräktar
på systemets tillgänglighet.

7.1.2 ÖVERSKEPPNING
Vid en operations början är det viktigaste att få in tillräckligt med materiel och förnödenheter för
att den initiala styrkan ska klara sig ett antal dagar. Den taktiska logistikledningen58 måste till att
börja med göra en analys av vilken kapacitet och infrastruktur som finns för detta i
operationsområdet. Finns det både hamnar och flygfält att tillgå? Storleken på transportresurser
som kan tas emot är också gränssättande. Måtten på landningsbanor och uppställningsplatser eller
längd på kajer och djup avgör vilka lastresurser som kan komma att bli aktuella. Vilka kvantiteter
hamnen/hamnarna(SPOD 59 ) eller flygplatsen/flygfältet(APOD 60 ) per dygn klarar att ta
emot(uppställningsplats av materiel, kranar mm) inverkar också på planeringen över hur
logistiken fungerar. För att få perspektiv på behovet av en fungerande logistikorganisation i ett
operationsområde kan exemplet i The Science of War 61 studeras. Författaren Michael E
O´Hanlon förklarar att behovet av förnödenheter för en tung amerikansk armébrigad på 3100
personer kräver 600ton förnödenheter varje dygn. Siffrorna tar då inte hänsyn till andra aspekter
så som t.ex. sjukvårdsbehov. Analytikerna för detta planeringsarbete skulle kunna använda sig av
en form av matematisk optimering för att lösa problemet. Optimering måste också ske för att
prioritera vilken materiel som är viktigast för förbanden och som därför måste skeppas in tidigt.

7.1.3 VIDMAKTHÅLLANDE
Initialt i en operation är behovet av logistik främst en fråga om att få in materiel och bygga upp
en fungerande infrastruktur, med en eller flera förläggningar för soldater. Därefter är det en fråga
om styrketillväxt i materiel och personal. Lager av reservdelar måste byggas upp och erforderliga
resurser tillföras. Analysen som ligger till grund för hur stort lager som behövs för att uppnå vissa
militära mål ska ha genomförts på planeringsstadiet, då också fördelningen av tillgängliga resurser
ska ha skett.
En plan måste redan i planeringsfasen ha utarbetas för hur valda styrkor ska få sin materiel och
sina reservdelar. Beroende på vilken tidsperiod det rör sig om ställs olika krav på
58
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logistikorganisationen. Är planen att operationen ska pågå en kortare tid, upp till ett år, är
behovet av underhåll mindre, främst då det kalender- och tidsbundna underhållet i form av större
översyner kan göras innan och efter operationen. Endast förebyggande underhåll och underhåll
som är styrt av drifttidsuttag krävs under operationen. Reservdelar och resurser för avhjälpande
kan transporteras in vid behov. Med det logistiksystemet görs avkall på tillgängligheten av
systemen i form av lägre tillgänglighet eftersom tiden för reparation blir längre. Beslutsfattare får
göra bedömningen hur lång tid det är möjligt för förbandet att vänta på reservdelar och
resurser(MWT), kontra kostnaden att ha resurserna på plats. En helt annan situation uppstår om
operationen planeras för en längre period, då kraven är annorlunda. Då är det viktigare att
logistikresurserna finns på plats. Den främsta fördelen att ha materiel och kompetens på plats är
att tillgängligheten på systemen höjs när ställtider för reparation reduceras. Det resulterar i att
förbandet kan lösa sina uppgifter över tiden. Tillgängligheten kan ur denna synvinkel ses som en
kostnad i budgeten. För att få ner dessa kostnader skulle ett alternativ vara att kontraktera civila
aktörer för bestämda logistiktjänster, som lagerhållning av reservdelar. Ett exempel på detta är
reparation av Scania-motorer. Scanias produkter är spridda över stora delar av världen. På samma
sätt är det med verkstäder som har kunskap i att reparera dessa. Istället för att flyga ner reservdelar
och kompetens är det billigare att köpa tjänsten på plats. Huruvida möjligheten finns att
kontraktera civila aktörer för detta och sluta avtal är en bedömningsfråga utifrån kostnadsanalyser
av operationsområdet. Jag kan se flera fördelar med lokal upphandling. Dels det som nämnts
ovan, men också att man stödjer området ekonomiskt och skapar arbetstillfällen.
För att uppnå önskad effekt av förbanden krävs att tillgängligheten på materielen är hög, som
förklarats tidigare. Logistiken måste dimensioneras så att den lever upp till detta. På förhand är
det dock svårt att veta hur driftsprofilerna på plattformar och annan materiel ser ut. Då kan
tidigare erfarenhet användas som en uppskattning av vilka logistiska behov ett förband har t.ex. :
tids- och kalenderbundet underhåll; avhjälpande underhåll och drivmedelsåtgång. Erfarenhet ska
inte förringas, men önskan är att resultatet blir så nära verkligheten som möjligt och det finns en
risk att förutsättningarna, som erfarenheterna bygger på, inte överensstämmer mot det aktuella
scenariot. För att uppnå önskad kvalitet på beslutsunderlaget kan därför det digitala verktyget
Prognosverktyg för logistik(PVL) användas. Programmet stödjer prognoser av logistikbehovet,
vilket underlättar i planeringsarbetet. Verktyget tar hänsyn till all logistik så som: drifttidsuttag;
felfrekvenser; förbrukning; sjukvårdsbehov mm.
PVL ska kunna användas försvarsmaktsgemensamt.
När komplettering av materiel och lager ska ske kan två olika strategier användas, Push eller Pull.
Redogörelsen för dessa två strategier förklarar jag utifrån egna erfarenheter. Med Push avses enkelt
förklarat att materielansvariga köper in och levererar till förbandet utifrån den beräknade
åtgången av materiel och förnödenheter. Fördelen är att arbetsuppgifter lyfts bort från förbandet
och att de endast behöver fokusera på behovet av tilläggsbeställningar. En annan fördel är att det
sker ett kontinuerligt flöde till förbanden, vilket gör att det inte behöver uppstå väntetider på
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materiel om systemet fungerar. En nackdel mad Push är att den materiel som levereras, inte
nödvändigtvis är den som är efterfrågad, vilket kan leda till att behov av lagerhållning av
”oönskat” materiel uppstår. Inom svenska Försvarsmakten används en form av Push och då inom
systemet DELTA, som är försvarsmaktens reservdelsförsörjningssystem. ”Huvuduppgiften är att
försörja Försvarsmakten med reservdelar och redovisa tillgång, lokalisering och pris på dessa”62. På
vissa fartyg finns s.k. DELTA-förråd, vilka har automatisk påfyllnad när lagersaldot för respektive
objekt sjunkit under en förutbestämt gränsvärde.
Pull är då motsatsen till Push. Pull innebär att användaren (förbandet) lägger en beställning till
materielansvarige när de ser att det finns ett behov att få påfyllning av materiel. Fördelen med
denna strategi är att rätt materiel beställs, vilket innebär att rätt materiel levereras. Den
materielansvariga måste dock beställa efterfrågad materiel i tid för att minimera väntetider. I
värsta fall skulle förseningar kunna leda till att förbandet blir stående. Vilket system som lämpar
sig bäst i en operation ska operationsanalysen svara på. Ett alternativ är naturligtvis att de båda
strategierna blandas för att få en optimering av de olika systemen.

Push
Användare
Forskning och utveckling

Produktion

Distribuering

Pull
Forskning och utveckling

Produktion

Distribuering

Användare
beställer
vid behov

Källa: Egen tolkning av bild http://en.wikipedia.org/wiki/Push%E2%80%93pull_strategy)

7.1.4 RESERVDELSHANTERING
Den amerikanska försvarsmakten delar in materiel i fyra olika kategorier. Indelningen avspeglar
vilken tillgänglighet som krävs, samt de ekonomiska aspekter som inköp av materiel innebär.
Kategorierna är cycle, safety stock, pipeline och anticipation stock. Kategorin Cycle innebär
materiel som köps in i stora partier och byts ut efter hand. Safety stock omfattar viktig materiel
som köps in för att säkerställa tillgången, varför det finns tillgång till den även om problem skulle
uppstå i tillverkning eller dylikt. Pipeline kan enkelt förklaras som den reglementerade
utrustning(RU) förband har behovssatt. Den sista materielkategorin anticipation kan jämställas
med den förväntade förbrukning som krävs för att förband ska fungera tills materielkomplettering
sker. Utifrån dessa kategorier tilldelas olika materiel efter olika policys för lagerhållning.
Reservdelar är en stor del av den amerikanska försvarsmaktens budget. Här finns det ett krav på
spårbarhet för att se vilka förmågor och vilken tillgänglighet som uppnås med spenderade
skattemedel. Ett system för detta är METRIC (Multi-echelon Technique for Recoverable Item
Control). Det verktyget kan beräkna vilken tillgänglighet som måste uppnås på reservdelar för att
uppnå optimal tillgänglighet av systemen, för lägsta kostnad. Flygvapnet (USAF), Marinen (US
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Navy) samt Armen (US Army) i USA har olika system, som i grunden använder sig av METRIC
men som är utformade på något olika sätt för att passa respektive arenas krav.
USAF:s system delar in reservdelar i två nivåer. Den första är förbandsnivå, materiel som kan
repareras vid eller i närheten där den används. Andra nivån är bakre underhållsresurser. Dit
skickas materiel som inte kan repareras på plats. Systemet som USAF använder sig av heter
Readiness-based leveling(RBL) of assets. Verktyget är till för beräkna på vilken av de två nivåerna
det är mest kostnadseffektivt kontra tillgänglighetseffektivt att lagerhålla reservdelar. Vidare kan
verktyget göra beräkningar för att stödja utbyte av materiel som är kalenderbunden. Detta kan då
ske med Push-strategi. Värt att tillägga är att när USAF använder sig av RBL krävs en viss
integrering av andra modeller för att klara av vissa specialfall.
Även US Navy använder sig av två listor för hantering och uppföljning av reservdelar. Här är
uppdelningen fartygsmateriel(COSAL) och materiel som tillhör de flygande systemen(AVCAL)
ombord. Anmärkningsvärt är att materiel som tillhör de flygande systemen endast är
utbytesenheter, inget repareras ombord. Ser man på listan över materiel som tillhör
fartygssystemet innehåller den egentligen allt, från utrustning, till reservdelar och förbrukning.
Den listan har likheter med svenska försvarets BTD-lista(Behov, tillgång och differens), som visar
vilken materiel och förnödenheter som ska finnas ombord på en plattform för att kunna
genomföra ett uppdrag. BTD-listan är ett utdrag, eller skärning av LIFT-listan(Lednings- och
Informationssystem för Förnödenhetsförsörjning och Teknisk tjänst).
Vidare använder sig US Navy i likhet med USAF, av två olika modeller för att bestämma den
optimala blandningen av reservdelar ombord resp. iland för fartygs- och flygsystemet. Här kan
konstateras att deras system skiljer sig från det svenska. Som exempel, vid framtagande av ett nytt
fartygssystem bestäms redan i designstadiet vilken förmåga och kapacitet plattformen ska ha. Då
sker också konfigurering av vilken materiel, vilka reservdelar och vilka förnödenheter som ska
finnas ombord, inte senare när plattformen är byggd. Fördelen, som jag ser det är att systemet i
sin helhet ska vara genomtänkt och klart att användas. En svårighet är att redan i
planeringsstadiet kunna förutse hur plattformen kommer att användas och huruvida
dimensioneringen av rätt reservdelar, samt i rätt mängd, är tillfylles.
Med fyra stycken nivåer delar den amerikanska armén in sina underhållsresurser: -Organizational
maintenence, vilken är främst förebyggande och till viss del utbytesenheter. -Direct-support
maintenence, som kan förklaras som bakre underhållsresurs. –General support maintenence, som
kan jämställas med militära verkstäder. –Civila verkstäder. Nivåerna påminner om det svenska
systemet med fyra nivåer för materielunderhåll, A1-, A2-, B- och C-nivå63. Vidare använder sig
även armén av olika modeller för att bestämma hur reservdelarna ska fördelas mellan de olika
nivåerna. Något som är värt att notera är att de i stor utsträckning använder sig av
erfarenhetsvärden och anpassar sitt materiel beroende på var behovet av viss materiel uppstått
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under en viss period. Givetvis används även datorstödda verktyg för planering av
reservdelshantering.

7.1.5 MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR AV OPERATIONSANALYSARBETET VID PLANERING
Jag tolkar när jag läser Anderson och Arostegui artikel Logistics, att när de tre militära arenorna i
USA analyserar tillgängligheten i deras system ligger fokus på underhållssäkerhet av materiel och
reservdelar. En god tillgång på materiel och reservdelar gör att väntetider på reparationer
systemen minskar, vilket i sin tur ger en hög tillgänglighet. Begreppet driftssäkerhet behandlas i
Handbok Driftssäkerhet(HDrift), men berörs knappt i kapitel 11 i Loerch. Definitionen av
driftssäkerhet enligt HDrift lyder: ”Förmågan hos en enhet att kunna utföra en krävd funktion
under givna förhållanden vid en given tidpunkt, under antagandet att erforderliga externa resurser
tillhandahålls” 64 . Begreppen underhållssäkerhet och driftssäkerhet har ett samröre, men
perspektivet är olika, anser jag. Underhållssäkerhet är egenskap eller förmåga att tillhandahålla
resurser som krävs för underhåll av ett system, medan driftssäkerhet enligt definitionen talar om
hur systemet kan användas under givna omständigheter med god operativ förmåga i hela sin
livslängd. Att ha god driftssäkerhet innebär även att systemet är enkelt och kostnadseffektivt att
underhålla. Om även detta skulle innefattas i kapitel 11 skulle kapitlet få ett annat perspektiv och
inte endast fokusera på reservdelshantering.
Boken Military operations Research65 kapitel skulle kunna tillföra en hel del lämplig kunskap till
Loerch kapitel om logistik. Som jag påpekade tidigare tar Jaiswal upp problemet med att blanda
olika vapensystem, vilket ställer större krav på logistiken. Flera olika typer av reservdelar måste
hanteras och en bredare kompetens måste utvecklas för att stödja förbanden. Ett annat
optimeringsproblem Jaiswal tar upp i kapitlet är hur valet ska gå till vilka vapensystem som ska
stationeras var geografiskt. Syftet är att de ska kunna påverka motståndaren på det sätt som
planerats, utan större förflyttningar av förbandet. Hinder som också belyses i kapitlet är hur
optimeringsarbetet ska gå till för att bestämma vilken styrkesammansättning som är mest optimal
för att få önskad effekt om flera olika vapensystem finns att tillgå. Finns det för många olika
sammansättningar blir det svårare att se den optimala lösningen. De två sistnämnda
optimeringsproblemen skulle också kunna stödja Loerchs kapitel 11 med kunskap om
matematiska modeller för att lösa dessa problem.

7.1.6 SAMMANFATTNING
Kapitel 11, Logistics i Methods for Conducting Military Operational Analysis ger en
inblick hur operationsanalys används inom logistiken. Fokus i kapitlet har legat enbart
på två områden inom logistiken, materiel och reservdelshantering.
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Författaren har belyst de olika stegen vid planering av en operation. Dessa har jag
tydliggjort med olika exempel och metoder till stöd för operationsanalysen. Bland de
föreslagna metoderna har bland annat kostnadsekvivalent eller effektekvivalent analys och
optimeringsanalys belysts. För prognostisering av materielbehov under en operation
föreslogs det digitala verktyget Prognosverktyg för logistik(PVL). Verktyget ger en bild av hur
materiel- och reservdelsbehovet ser ut i olika skeden av operationen. Resultatet används för att
kunna prioritera vilka behov som måste uppfyllas och i vilken ordning. Vidare förklarades
begreppen Push och Pull inom logistiken. Vid Push skickas materiel och förnödenheter ut
automatiskt via materielsystemet utan att användaren(förbandet) aktivt gjort en beställning. Vid
Pull är det användaren(förbandet) som skickar en beställning på önskad materiel. Fördelar och
nackdelar finns med båda systemen. Bäst är att nyttja båda systemen men för olika materiel.
Den andra delen av kapitlet beskrev hur de olika arenorna inom den amerikanska försvarsmakten
hanterade och hade uppföljning av sin materiel i olika nivåer/kategorier. Vidare beskrevs system
som nyttjades för att optimera resursfördelningen av reservdelar inom respektive arena. Samtliga
arenor använde sig i grunden av en metod som hette METRIC(Multi-echelon Technique for
Recoverable Item Control), men arenorna hade olika varianter på den. Anledningen är att varje
arena har olika behov och för att de ska uppfyllas krävs modifieringar av metoden.
Slutligen redogjordes för hur de två publikationerna Military operations research: quantitative
decision making och Handbok driftssäkerhet skulle kunna tillföra kunskap i ämnet Logistics.
Kapitel 6 i Military operations research, som innefattades i denna uppgift skulle tydligt kunna
användas för att lösa olika optimeringsproblem vid operationsplanering med hjälp av matematiska
metoder. Handbok driftssäkerhet anser jag ser tillgänglighet på materiel från ett perspektiv som
skulle gynna kapitel 11, Logistics. Driftssäkerheten ger ett mått på hur bra system är för att
underhålla systemet i fokus. Driftsäkerheten är även ett mått på hur enkelt det är att underhålla
systemet och ett mått på dess kostnadseffektivitet kontra underhåll.
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8 ANALYSSTÖD VID MILITÄR KRAVIDENTIFIERING
Conny Sikvad
8.1 INLEDNING
Genom historien har militärteoretiska tänkare strävat efter att optimera stridskrafterna, dock finns
anledning atti vissa avseenden vara kritisk till metoderna. Inte ens tänkare som Clausewitz kan
påstås i nämnvärd omfattning ha beaktat tekniska överväganden. Detta framstår som egendomligt
då militärtekniska aspekter och förmågor visat sig avgörande för stridens utgång vid många
tillfällen i historien. Rätt utformade förmågor, inte minst under förhållanden med krympande
resurser, torde ligga i både nationellt och militärt strategiskt intresse. Det är därför intressant att
studera på vilket sätt resurser anpassas, till syfte och målsättning, samt hur kravidentifiering ska
genomföras i den militära kontexten. Krav i vardaglig mening är löst definierade. Enligt Dr Kirk
A. Yost66 finns anledning att tro att så är fallet även vid militär kravidentifiering.
Utifrån ovanstående är det rimligt att ställa sig kritisk till på vilket sätt militära professionen
ställer krav. Den allmängiltigt hållna definitionen av krav duger inte i en militär kontext - för att
på goda grunder kunna nyttja tillgängliga resurser.
Följaktligen blir det relevant att ställa sig frågan:
-Vad är ett relevant krav i den militära kontexten?
-Hur identifieras krav i den militära kontexten?
Genom att besvara frågorna kan den militära medvetenheten och tillämpningen av kravhantering
och dess relevans öka. Kunskapen skulle bidra till att tillgängliga resurser nyttjas effektivare för att
uppnå syfte och mål.
För att angripa problemet utgår arbetet från en litteraturstudie där litteraturen huvudsakligen
utgörs av ”Methods for Conducting Military Operational Analysis” . Författaren Dr Kirk A. Yost
problematiserar och diskuterar kravhantering i den militära kontexten. Metoden som Dr Kirk A.
Yost tillämpar är i grunden kvalitativ men inbjuder och bygger på såväl kvalitativa som
kvantitativa kompletterande metoder. Exempel på lämpliga kompletterande metoder presenteras
å ena sidan av INCOSE :s ”Systems Engineering handbok” och å andra sidan av ”Military
Operations Research –Quantitative Decision Making”. Den förstnämnda behandlar det projektoch produktnära arbetet och metodiken för hur krav på ett strukturerat sätt kan hanteras i
projekt.67 Den sistnämnda boken utgår från kvantitativa metoder, bygger beräkningsmodeller för
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sannolikheter och ger därmed ingångsvärden och förrutsättningar för kravhantering.68 Därmed tar
Dr Kirk A. Yost ett motiverat övergripande perspektiv på kravhantering i militär kontext. Ett
område som förtjänar att behandlas och belysas.
Inledningsvis studeras bakgrunden med avseende på kravhantering i den militära kontexten.
Därefter studeras processer för kravhantering och sedan metoder för hanteringen. Slutligen
sammanfattas arbetet och dess viktigaste iakttagelser.
Litteraturen ”Methods for Conducting Military Operational Analysis” kapitel 12 ”Requirements”
vilket författats av Dr Kirk A. Yost är skriven i vår samtid för vår samtid där tidsenliga exempel
används för att belysa författarens budskap. Dr Kirk A. Yost använder primära källor i form av
dokument och artiklar för att styrka sina resonemang, dock erhålls inte alltid önskvärd spårbarhet
till grundmaterialet. Emellanåt uppfattas viss tendens till tradering69 då författaren beskriver olika
individers eller organisatoriska nivåers uppfattningar/förhållningssätt. Författaren beskriver
uteslutande exempel utifrån ett amerikanskt perspektiv. Författaren behandlar ett område för
kravhantering som inte tidigare diskuterats i större omfattning, varför arbetet fyller ett behov. Då
arbetet utgår från en källa manas läsare till ett kritiskt förhållningssätt.

8.2 KRAVKONTEXTEN
Utifrån en historisk reflektion menar Dr Kirk A. Yost att såväl likheter som skillnader relativt idag
kan identifieras i den militära kontextens förhållningssätt till kravhantering och dess processer.
När det gäller likheter fanns redan under tiden för det Romerska Emperiet utmaningar i hur
styrkor skulle sättas samman och upprätthållas. En väsentlig skillnad relativt dagens moderna
stridskrafter ligger huvudsakligen i teknikutvecklingen. Historiskt framstår tekniska överväganden
som begränsade. Detta styrks enligt Van Creveld i Technology and War genom avsaknaden av
tekniska överväganden hos traditionella historiska tänkare, ibland dem Clausewitz. 70 Vidare
menar Dr Kirk A. Yost att även om ledningen för dagens moderna militära etablissemang inte
alltid kan påstås vara insatt i hur tekniken i sig fungerar så föreligger inget motstånd mot att
tillämpa densamma för att hålla förmågor på framkant. Kunskapsbristen skapar dock problem för
hur tekniken kravställs då systemsamband och beroenden blir lösryckta och oklara. Otydliga
processer och krav tenderar leda till att tekniska lösningar blir både komplexa och dyra.
Genom den tekniska utvecklingen har efterfrågan i sig och krav på tekniken accelererat samtidigt
som vi, likt de gamla Romarna, famlar efter processer och kriterier för att omsätta nationella
strategiska mål till förmågekrav för förbanden.
I ett exempel visar Dr Kirk A. Yost hur kravställningen kunde vara utformad 1908. Exemplet
avser den av U.S Army utfärdade kravspecifikationen för ”Signal Corps Specification No. 486,
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Advertisement and Specification fora Havier-than-Air Flying Machine”. I kravutformingen
återfinns följande skrivning: 71

”…It is desirable that the flying machine should be designed so that it may be quickly and easily
assembled and taken apart and packed for transporta-tion in army wagons...”
“...should be designed as to ascend in any country which may be encountered in field service...”
I granskning av kravställningen menar Dr Kirk A. Yost att kritiker bör ställa sig frågorna –hur lång tid får
det ta att demontera flygmaskinen? Hur många transportvagnar? Medan det i andra citatet uppstår frågor
kring vilket land och vilken miljö som avses. I den övergripande kravställningen framgår inte heller vilket
syfte flygmaskinen faktiskt har att fylla.

Utifrån exemplet från 1908 menar Dr Kirk A. Yost att vi, trots återkommande försök till
utveckling av kravställning genom processer, regelverk och föreskrifter fortfarande idag, 100 år
senare, står inför motsvarande brister och problem i kravställningsarbetet.
Dr Kirk A. Yost definierar i sitt arbete två huvudsakliga typer av krav ;”behov” och ”mål” relaterade. Den första typen, ”behov”, uppkommer genom identifierade brister eller nya behov,
exempelvis oförmåga att i dåligt väder leverera vapenlaster från luften. Den andra typen av krav,
”mål”, avser åtagande till förbättring utifrån befintlig förmåga, exempelvis ersätts F-15 flygplanet
med F/A-22. Vidare poängteras att krav inte beskrivs genom lösning på problem. Kravet utgör
snarare inriktning till avgränsningar och utformning.
Dr Kirk A. Yost menar vidare att det är av vikt att sätta in och förstå kraven i kontexten för att
kunna hantera dem relevant. Främst är det på vilken funktionell, operativ nivå och utifrån vilka
resursmässiga förutsättningar som kraven är att hantera, som är av intresse.
I det första, den funktionella nivån ligger en utmaning, utöver att identifiera kravets nivå, i att
förstå till vad i den högre nivån som kravet relateras till. Anledningen till behovet av koppling är
att förutsättningar på högre strategisk nivån är föränderliga och kravet måste kunna spåras till de
förändringar som är relevanta för att ”deltat” som uppstår skall kunna hanteras. Exempel på
förändringar är nya politiska inriktningar, teknisk utveckling eller förändrade förhållanden relativt
identifierat hot. Spårbarheten måste följaktligen kunna spåras ned i nivåerna då förändringar
påverkar underliggande kravnivåer och system. Exempel på förändringar kan vara ett
internationellt uppdrag, som initialt kräver sex flygplan för spaningsuppdrag, kräver 16 flygplan
för att lösa jakt och spaningsföretag.
I det andra, resursmässiga förutsättningar, är exempelvis antal plutoner eller ekonomisk budget
av intresse för att på motsvarande sätt kunna identifiera hur kravet och förändringar slår.
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8.3 KRAVPROCESSER
Gällande definition av militära krav framgår av Joint Publication 1-02 ”Dictionary of Military
and Associated Terms” att militära krav är ”established need justifying the timely allocation of
resources to achieve a capability to accomplish approved objectives, missions or tasks”. Då
tolkningen är bred och utgår från en övergripande nivå definierades ett klassifieringssystem i
”Requirements för National Defence”, Bauers taxonomy. Indelningen i kategorier var


force levels or basic forces



supporting forces, logistics and infrastructure



weapons or weapons system

Av dessa kom bara, ”weapons or weapons system” att utvecklas i processer.
För att identifiera nödvändiga resurser krävs någon form av arbetssätt vilket huvudsakligen utgick
från tre dokument, uppdragets behov – ”Mission need statement” (MNS), operativa krav ”Operational requirements Document” (ORD) samt grundläggande kraven -”Capstone
requirements Document” (CRD).
Det första ”Mission Needs Statement” Syftade till att identifiera behovet av nödvändig
operationell kapacitet, oberoende lösning. Arbetet genomfördes i fyra faser; definitionsfasen,
dokumentationsfasen, valideringsfasen och godkännandefasen. Analysen skedde utifrån ”mission
area analysis ”och ”mission needs analysis”
Det andra ”Operational requirements Documents” uttryckte vilka prestandakriterier som krävs.
Detta fordrade kännedom om tillgängliga system, som exempelvis flygsystem eller
ledningssystem. Denna del av arbetet innehöll många steg vilka delades upp i motsvarande faser
som för MNS.
I det sista, ”Capstone requirements document” identifierades hela missionens behov, som
exempelvis behovet av missilförsvar och luftövervakning. Arbetet beskrev följaktligen det
övergripande systembehovet, alltså behovet av system av system.
Arbetssättet fick efter massiv kritik ses över. Omarbetning har sedan dess skett kontinuerligt.
Kritiken låg bland annat i på vilket sätt man närmade sig kraven, att enbart utgå från behov sågs
av kritikerna Hitch and McKean som en illusion då kostnadsaspekten (kostnad –effekt analys) i
realiteten spelar en väsentlig roll i en alternativvärdering, särskilt då fler behov konkurrerar om
tillgängliga resurser.72 Vid tiden (1960-talet) verkade dock starka politiska krafter i USA vilket
hindrade utvecklingen mot kostnad -effekt analys.
Ytterligare kritik väcktes senare (1997) mot den klassiska synen att ur strategin bryta ned krav för
militära styrkor. Kritikern Chuck Spinney menade att processen innehåller fyra typiska steg. Det
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första; ”identifiera nationella mål och hotet mot dessa mål”, det andra; ”fastslå strategin för att
hantera hotet”, det tredje; ”fastslå styrkorna som behövs för att verkställa strategin”, det fjärde;
”fastslå budget för upprättande och vidmakthållandet av styrkorna”.73 I teorin menade Spinney
att varje steg beror av det föregående men är oberoende av det nästföljande steget. Strategin,
relationen till omvärlden utgör länken mot det ”interna” perspektivet. Men det vore fel att tro att
strategin endast beror av externa faktorer som mål och hot. Detta kan belysas av Chefen som skall
försvara sig mot ett hot på flanken. Om denne skulle nyttja metoden skulle han definiera sin
strategi innan han identifierade personella och materiella begränsningar. Den operationella planen
skulle följaktligen inte påverkas av begränsningarna utifrån ett ”top-down” perspektiv - vilket
framstår som orealistiskt.
År 2002 lades det tidigare arbetssättet ned av ”the vice Director of the Joint Staff” då det inte
ansågs stödja ett integrerat arbetssätt (Joint) genom sina ”stuprörslösningar”. Framtiden krävde
ett förmågetänkande i ett Joint perspektiv. Några veckor senare följde ”Deputy Secretary of
Defence” upp ärendet. Denne bekräftade behovet av ”revision” för att nå effektivitet, flexibilitet
och kreativitet.
Kritiken mot tidigare processer krävde förändring där ”stuprörstänkande” mellan system eller
vapenslag måste stå tillbaka till förmån för bästa lösningen utifrån vilka förmågor som
efterfrågades.
Utmaningen låg i att fastställa en ny arbetsprocess mot förmågebaserade Joint krav. Inriktningen
medförde att DOD i mindre omfattning inriktade processerna mot enskild fiende utan snarare
mot en bredd av hotbilder. Det nya arbetssättet grundas i sex funktionella förmågor:
-”Force application”
-”Network-centric operations”

-”Force protection”
-”Focused logistics”

-”Battlespace awereness”
-”Command and control”

Ominriktningen syftar till att utveckla förmågor snarare än arenor som flyg-, mark eller
sjösystem. Utmaningen i att utveckla relevanta krav kvarstår dock om än mot förmågor.
En ny process är framtagen utifrån det nya angreppssättet, ”top-down capability need
identification process”. Processen bygger på tre huvudsakliga analyser.
”Functional area analysis (FAA)”: syftande till att identifiera operativ uppgift, förutsättningar och
behov för att nå militära mål.
”Funktional need analysis (FNA)”: för att fastställa förmågan av ”Joint” förmågorna utifrån vad
som identifierats under FAA som operativ uppgift.
”Funktional Solution analysis (FSA)”: för att identifiera förmågegap i ”DOTMLPF (doctine,
organization, training, materiel, leadership and education, personnel and facilities”).
73
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Processen är inte i någon egentlig omfattning ännu tillämpad. Den har nyligen tagits fram utifrån
tidigare erfarenheter och kritik för att möta det nya tankesättet mot förmågor. Dr Kirk A. Yost
menar dock att angreppssättet kommer att kräva nya materiella lösningar för att täcka
förmågeområdena. Dessutom krävs en ny taxonomi utifrån förmågor, som det nya arbetssättet
bygger på. Detta är i sig en utmaning. Hur karaktäriseras exempelvis den flygdivisions förmågor
som ska utvärderas och mätas? Särskilt om en anpassning måste ske mot varje lösning som kan bli
aktuell? Ytterligare utmaning ligger i att tillvarata och nyttja den snabba utvecklingen inom
informationshantering. Tidigare arkitekturer med ”nära” systemlösningar var nog så utmanande,
nu skall lösningar på högre förmågenivå passa in i varandras arkitekturer. Vidare måste fastställas
hur resurser allokeras mellan olika funktionsområden som inte har någon uttalad företrädare.
Tidigare förelåg intresse inom respektive arena och dess ansvariga att få arenan att fungera mot
ställd uppgift och syfte. Oavsett organisation och processer för hur kraven identifieras kan vi
konstatera att krav i sig måste utformas klokt för att kunna förstås och tillämpas. Det är därför
viktigt att relatera kraven till sammanhang och ursprung.

8.4 METODER FÖR KRAVHANTERING
Dr Kirk A. Yost menar att den situationen som skapat själva behovet, kravets ursprung, är
avgörande för hur analys genomförs och kriterier utformas - ”The criteria for a solution aren´t
independent of the problems nature”. 74 Kravets ursprung är således väsentligt att förstå för att
skapa en lösning som möter efterfrågat behov och syfte. Processer och administrativa rutiner
riskerar att byråkratisera och ”trycka” tillbaka den faktiska situationen som påkallade kravet från
början. Mot bakgrund av detta finns anledning att studera metoder för kravgenerering.
Inledningsvis det kanske enklaste och mest konkreta sättet att identifiera behov och krav. Genom
utvärdering av gjorda erfarenheter från övningar eller rena misslyckanden i den reella
verksamheten blir behoven konkreta och belysta. Dr Kirk A. Yost beskriver detta genom ett
konkret exempel från Desert Storm. Under kriget blev U.S Air Force Chief of Staff Merril A
McPeak medvetliggjord av begränsningen att inte kunna leverera vapenlaster under dåliga
väderförhållanden. Kravet krafsades ned som en anteckning på ett block. Behovet kom senare att
rendera i GPS-styrda vapen, vilka senare kom till operationell användning under insatser som
Afghanistan och Kosovo.
Tidigare nämndes att tekniska framgångar i sig tenderar att bli drivande genom att ny teknik
flyttar fram gränserna för vad som kan åstadkommas. I en jämförelse med utgångspunkt i tidigare
exempel angående behovet av allväders vapen, så menar Dr Kirk A. Yost att ingenting skulle
hindrat motsvarande General Hap Arnold, the Chief of Army Air Forces, att under andra
världskriget ha identifierat och skrivit ned motsvarande krav på en minneslapp. Skillnaden ligger
naturligtvis i att dåtidens tekniknivå inte var mogen för denna typ av realiseringar. Sannolikt
bidrog detta till att kravet aldrig definierades. Exempel på tekniska vinningar, som genererat
74
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ytterligare krav, är utvecklingen av GPS (Global Positioning System). GPS har skapat nya
revolutionerande förutsättningar för tjänster i ledningssystem genom positionering av egna och
fientliga styrkor. Ett behov som i grunden alltid funnits men som med teknikutvecklingen
kommit att utvecklas till krav.
En omfattande del av kraven på militära resurser har sitt ursprung i den nationella politiska viljan
och dess målsättning. Som konkret exempel kan den amerikanska strategiska kärnvapenförmågan
nämnas. Trots Sovjetunionens fall 1989, som då var det huvudsakliga motivet till amerikansk
strategisk förmåga avseende kärvapen, har USA idag, om än i betydlig begränsad omfattning valt
att bibehålla viss förmåga. Ytterligare exempel kan hittas i Svenska säkerhetspolitiska åtaganden i
internationella sammanhang. Dessa ställer nya krav på militära resurser som personal, utbildning
och materiel.
Omsättningen av materiel är en naturlig anledning till kravställning och kravutveckling. När
materielen skall omsättas uppstår ett naturligt tillfälle till kravanpassning, utveckling och
förbättring. Exempel på detta är när flygplanet 37 Viggen närmade sig livstidsbegränsningen. I
det fallet var det i första hand spanings- och attackversionerna som behövde bytas ut. Även om
jakt versionen hade tid kvar togs tillfället att samutveckla samtliga versioner vilket renderade i JAS
39 Gripen.
Genom att bygga arkitekturhierarki utifrån förmågor istället för system menar Dr Kirk A. Yost
att”glapp” kan identifieras. Genom att ”bryta” systemtänkandet och dess inbyggda gränser
framkommer brister (gaps) eller förbättringar som annars inte skulle göra sig påminda. Detta
belystes i och med att DoD (Department of Defence) genomförde ett arbete inom ramen för
”combat identification” vilket till sin natur inte tillhörde något enskilt system. I arbetet, som inte
utgick från befintlig materiel eller system, klassificerades erforderliga förmågor, vilka ledde till en
unik hierarki.75 Hierarkin applicerades sedan på olika områdena för ”surface-to-surface”, ”air-tosurface”, ”air-to-air” och ”surface-to-air” varpå ett antal brister (gaps) identifierades som inte
blivit belysta i ett enskilt system eller vapenslag. Genom detta påvisades behovet av analys utifrån
förmåga.
Metodiken att härleda krav ur övergripande försvars- och säkerhetspolitik samt militär strategi
kan först framstå som logisk och enkel. För att erhålla förståelse för de utmaningar som detta
innebär tar Dr Kirk A. Yost avstamp i en artikel författad av Richard Betts, specialist inom
området för nationell säkerhetspolitik och militära strategier.76 Richard Betts diskussion i artikeln
sammanfattas väsentligen i följande punkter:77


En strategi kan aldrig bli korrekt för tidpunkten som den ska användas
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Strategier kommer oundvikligen användas för andra tillfällen än vad de är designade för
med oförutsedd utgång



Strategier designas av ledare som inte fullt ut förstår dess underliggande motiv,
följaktligen representeras inte medvetna val, utan snarare underliggande känslor.



Protektionistiska militära organisationer vägrar att implementera strategier utformade av
politiska ledare.



Strategi beror av tydlighet, logik och rationella val, som tillintetgörs av demokratiska
konsensusbeslut.



Nödvändiga kompromisser, vilka är nödvändiga inom politiken, resulterar i halvmesyrer
som inte fyller fundamentala strategiska syften

Genom Richard Betts artikel förmedlar Dr Kirk A. Yost den allmängiltigt bristfälliga förståelsen
för försvarsstrategier, även bland analytiker som lätt faller tillbaka på retorik baserad på siffror.
Detta är ett misstag, framförallt om ambitionen är att kravställa avsevärda delar av
försvarsetablissemanget. Vidare menar Dr Kirk A. Yost att processen för att koppla kraven till
försvarsstrategin kan nyttjas för att tydliggöra otydligheter i strategin, samtidigt som denna nyttjas
för kravställningen.
För att uppnå detta krävs förståelse för olika nivåer och dess hierarki. En metod utgår från
”strategy-to-task”. Grundläggande princip för metoden är att spårbarhet skall finnas i tidigare
ledningsnivå om än i vidare utformning och skrivning.
Ett konkret fall av modellen ”strategy-to-task” är utvecklingen av flygplanet JSF (Joint Strike
Fighter) (ref Figur 5). Motiv för tillämpningen av modellen i omfattande projekt är att förmågor
realiserade genom krav kan utvärderas med spårbarhet. Vilket krävs då strategier är föränderliga
till sin natur. Följaktligen ges kontrollerad möjlighet att anpassa förmågor efter rådande strategi.
Dessutom ger metoden beslutsstöd genom nivåerna.
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Figur 5 JSF -"Stategy-to-task modellen" Hierarkin utvecklades för JSF programmet för att visa på hur krav
relateras till strategin. Endast relevanta nedbrutna nivåer ur strategin relativt kraven visas.

När krav utformas och relateras till prestandamått uppstår vanligen motstridiga förhållanden.
Exempel är flygplanet C-5 där krav på vikt resulterade i hålfastighetsproblem med omfattande
modifieringsbehov och operativa restriktioner som följd. I samband med utvecklingsprojektet JSF
utformades därför ett antal centrala punkter avseende prestandamått:78


Fastställd budget gäller, Ingen andra chans hos kunden, kostnadsdrivande omfattande
projekt riskerar nedläggning



Orealistiskt eller bristfälligt utformade operationella och tekniska kravär ej acceptabla



Genomtänkta och motiverade krav, kravinflation skapar omotiverad ”trade off”



Relevanta och trovärdiga krav, för hårt drivna krav mot leverantör riskerar ekonomi och
tid



Värdera, prioritera kraven, ingen accept på grund av konsensus (kompromisser)

Erfarenheterna baseras på individers kunskaper vilka tidigare deltagit i större projekt. De
återspeglar därför synsätt där krav ställs utan hänsyn till kostnader eller begränsade resurser. Krav
och prestandamått skall sättas i relation till dess bidrag relativt strategin, vilken i slutändan är
avgörande. Sammanhang och relationer mellan prestandamåttens parametrar är av intresse för att
erhålla uppfattning om vad som bidrar till operationell prestanda. Som exempel kan vi ta
projektet för JSF där en metod ”Quality Functional Deployment (QFD) tillämpades. Detta
resulterade exempelvis i att fart och manövrerbarhet värderades lägre än interoperabilitet och
”logistic footprint”.79
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Även om kraven utifrån tidigare resonemang rankats inbördes erhålls inte underlag för i vilken
omfattning kravet skall ”drivas”, hur lågt ”logistic footprint” är önskvärt, motiverbart? För att
utveckla detta kan scenarios vara ett bra verktyg inte minst för att pröva kravet i relation med
andra funktioner och händelser. Dock riskerar scenarios att skapas utifrån redan kända
förhållanden, vilka sällan är relevanta för förhållanden som kommer att möta i ett verkligt
scenario. För att belysa detta kan en av Amerikanska arméns skrifter från 1984 studeras vilken
inför år 2000 prolongerar att:


”The USSR will remain the United States main adversary in the 1990s, and will directly
or indirectly be responsible for most conflict through the world”



“The potential for U.S military involvement (in Iraq) is very low”

För att etablera robusta krav är prövning relativt många scenarios en lämplig metod. Risken för
att etablera felaktiga krav minskar med antalet prövade scenarier. Det är dock resurskrävande
både ekonomiskt och tidsmässigt att pröva mot omfattande scenarier varför man ofta väljer att
istället modellera på lägre nivå och i begränsad omfattning. Att använda tidigare
erfarenhetsvärden är ett sätt att konkretisera. Från erfarenheter i DESERT STORM kan t.ex.
behov av precisionsvapen modelleras. I modellering där sannolikheter svårligen skattas kan man
ansätta sannolikhetsvärden vilka sedan justeras och prövas successivt, som en känslighetsanalys.
Analys av krav är långt mer frågan om att skapa alternativ för beslut än att rekommendera beslut.
Ytterligare utmaning ligger i att utveckla en motiverad nivå på prestandamått. Här är
spårbarheten väsentlig för på vilket sätt analysen har resulterat i parametrar. Dr Kirk A. Yost
beskriver en modell för att visa på parametrarnas inverkan vid olika värden. Den bygger på att
utifrån en hypotes mata in värden för två olika fall och pröva dem över exempelvis tiden.
Beroende på hur hypotesen har utformats kommer fallen divergera eller följa varandra. Utifrån
detta kan kritiska värden identifieras.80 Under respektive steg kravutveckling sker bör kostnaden
estimeras relativt förmågan. Kostnadsuppskattningen ligger sedan till grund för anpassning av
förhållandet kostnad/effekt att ställa mot projektets budget och alternativ. Arbetet byggs iterativt.
Utvecklingen av artillerisystemet Crusader är ett exempel på betydelsen av strategin och
förmågeperspektiv mellan samverkande system. Armén specificerade sitt behov inom egna arenan.
Detta ledde till ett krav på och medgav en totalvikt på 40 ton för Crusader. Det visade sig dock
att vikten ställde mycket stora krav på flygtransportsresurser vilket kom att bli anledningen till att
systemet lades ned. Crusadern passade inte in i strategin utifrån att denna inte var anpassad
relativt andra systems förmågor
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8.5 SAMMANFATTNING
Essän har avhandlat problematiken med kravhantering i den militära kontexten, där området för
kravhantering Inledningsvis problematiserades och ledde till två frågor:
-Vad är ett relevant krav i den militära kontexten?
-Hur identifiersa krav i den militära kontexten?
För att svara på den första frågan har vi konstaterat att relevansen hos krav i den militära
kontexten beror av spårbarheten genom nivåerna - från den strategiska nivån till realiseringen av
produkten. Ett relevant krav kopplas till och stödjer strategin samt bidrar till att utveckla denna
genom att påvisa strategins brister. Kravarbetet pågår genom produktens livscykel där hantering
av ”gap” är centralt. Vidare skall kravet kunna möta andra systems gränssnitt och krav för att ingå
i en större helhet i syfte att skapa synergier. Kostnad/effekt skattning relativt budget är väsentligt.
Helhetsperspektiv över kravbilden behövs för att erhålla maximalt ur tillgängliga resurser relativt
målet/syfte.
För att svara på den andra frågan har vi konstaterat att krav med fördel identifieras utifrån
metoder, som bygger på erfarenheter, teknisk utveckling etc. Det är viktigt att förstå kravens
ursprung och dess förutsättningar för att effektivt nå syftet. Vidare identifieras krav lämpligen
utifrån förmågor snarare än systemperspektiv, eftersom man p.s.s. kan skapa synergier mellan
resurser och system av system och minska ”gap”. Kravidentifiering sker genom nivåer för att spåra
till vilken nivå kravet hör. Det är då möjligt att skatta kravens påverkan i systemet. Kraven och
dess prestandamått prövas lämpligen mot scenarier, där fler scenarier ger robusthet till det
identifierade kravet och dess prestandamått.
Generellt vid kravarbete krävs genomarbetade och hållbara strategier vilka successivt uppdateras.
Strategier fyller sin funktion om de är relevanta och över tiden hållbara. Häri ligger en utmaning i
en omvärld som präglas av väsentliga och snabba förändringar. Genom att utgå från ett
förmågeperspektiv kan ”gap” som inte identifierats inom arenor eller system identifieras. Frågan
är dock om detta sker på bekostnad av ”gap” som uppstår inom system eller arenor i och med
förändrat fokus.
Slutligen konstateras att Dr Kirk A. Yost genom sitt arbete bidrar till ett ovanligt och väsentligt
perspektiv i betraktelsen av kravhantering. Han kompletterar områden för traditionell Systems
Engineering och detaljerade kvantitativa beräkningar exempelvis underbyggda av
sannolikheter. 81 , 82 Området är relevant i den militära kontexten och förtjänar vidare
uppmärksamhet.
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9 ANALYS AV LEDNINGSSYSTEM
Rasmus Nordström
9.1 INLEDNING
9.1.1 BAKGRUND
Man har under lång tid genomfört ”war gaming” eller krigsspel i militära sammanhang. Det faller
sig naturligt att vilja pröva nya metoder eller tekniska system i ett spel i stället för att köra
fullskaleförsök eller ännu värre, att behöva vänta på ett riktigt krig för att se om det fungerar som
man har tänkt. Traditionellt sett har man spelat på olika scenarier av stridsmoment. På senare år
har man även intresserat sig för att simulera andra faktorer som logistik eller transporter. Detta
har underlättats av den snabba datorutvecklingen. Man har också under lång tid känt till hur
viktigt det är med bra ledning för att nå framgång i strid. Då kommer man förr eller senare att
vilja simulera även det som sker i ett ledningssystem. Under Operation Dessert storm användes
en simulator för att se hur ledningen interagerade med vapensystem och sensorer.83 Det var en
tidig modell som förmodligen är bortglömd i dag. Kan man simulera det som händer i ett
ledningssystem? Hur gör man i dag?

9.1.2 PROBLEMFORMULERING
Det här kapitlet behandlar analys av C4 system (Command, Control, Communications and
Computers). Under de senare åren har man börjat inse vikten av bra C4 system för att nå
framgång i strid. Då är det naturligt att man också ägnar tid åt att utveckla system och undersöka
hur C4 system påverkar ett händelseförlopp. Det går att undersöka hur bra ett ledningssystem är
bland annat genom att mäta hur snabbt det är samt vilket stöd det ger användaren.
Ledningsfunktionen omfattar en rad skeenden som börjar med upptäckt av t.ex. ett nytt hot,
förståelse för en situation, identifiering, alternativvärdering, val av alternativ och slutligen att
omsätta detta till order till underställda för att hantera hotet.84 Redogörelsen omfattar hela
ledningssystemet, i viss mån det som behandlas inom ledningsvetenskapen men framförallt det
som rör de tekniska delarna av ledningssystemet.
Inledningsvis redovisas ett antal metoder översiktligt som används för analys av C3 system.
Därefter beskrivs en studie av ett ledningssystem som gjorts med hjälp av en datormodell. Syftet
med studien var att undersöka hur stor inverkan C3 systemet hade på stridens utgång och vilka
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parametrar som hade stor inverkan. Därefter diskuteras metoder som kan användas för att
utveckla den här typen av modeller eller analys.

9.1.3 KÄLLMATERIAL
Det huvudsakliga källmaterial som används är Boken Methods for Conducting Military
Operational Analysis, med redaktören Andrew G. Loerch, som är utgiven 2007. Verket används
som grund för att redovisning av metoder och ett exempel. Den andra boken är N. K. Jaiswals.
Military operations research, Quantitative decision making. Den används för att diskutera hur
Loerch et. al metoder kan utvecklas. Det kan diskuteras hur aktuell Jaiswals bok är. Den är
utgiven 1997 när datorkraften var en bråkdel av dagens. Bland annat så skriver han att analoga
datorer är snabbare och bättre än digitala, vilket är inaktuellt. 85 De grundläggande metoder han
skriver om är förmodligen inte lika känsliga för tidens tand men både ledningssystem och
datorkraft har utvecklats enormt sedan 1997. Att just detta teknikområde har utvecklats så snabbt
gör att den förmodligen har vissa begränsningar. Den är dock användbar i diskussionen som rör
sig kring övergripande frågor men mer om detta senare.
En brist är att inte mer internationellt material har använts för att redogöra för vad det finns för
militära analysmetoder av ledningssystem i andra länder. Man bör vara medveten om att essän
endast omfattar vad USA gör inom området.

9.1.4 NYCKELBEGREPP
Begreppet C4 (Command, Control, Communications and Computers) har ingen entydig svensk
förklaring eller översättning. Det engelska uttrycket eller dess förkortning används även i svenska
språket. Då redogörelsen inte omfattar datorer kvarstår C3. Detta kan översättas till
ledningssystem vilket i svenska militära sammanhang också har olika betydelser. Inom
ledningsvetenskapen är betydelsen av ledningssystem bland annat hur människor gör och
fungerar och påverkar varandra medan en teknisk betraktare snarare ser ett ledningssystem som
ett tekniskt system bestående av tekniska produkter eller delsystem. Kapitlet omfattar analys av
hela ledningssystem, men riktar huvudsakligen in sig på analys av det tekniska systemet. Ibland
används dock ytterligare närliggande förkortningar i texten. Dessa förklaras nedan. Det beror på
att man ibland även väger in Intelligence, surveillance and reconnaissance det vill säga
underrättelser, övervakning och spaning som integrerade delar av ledningssystemet. I essän
används dessa begrepp om varandra men betydelsen av C3 system och ledningssystem kan anses
vara samma sak i det här kapitlet.
C3I - Command, Control, Communications and Intelligence omfattar även den del som samlar
in informationen som systemen behandlar. Detta kan vara sensorer eller annan inhämtning som
resulterar i underrättelser.
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C4ISR - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, surveillance and
reconnaissance.
JWARS – Joint Warfare System. Modellen simulerar händelser på marken, på sjön, i luften och
rymden. Det hanterar logistik, transport och C4ISR. Systemet simulerar händelser på operativ
nivå för flera olika behov. Det används för operativ planering, värdering av förband, koncept och
doktrinutveckling.
JTRS – Joint Tactical Radio System
Stokastisk – ”term i sannolikhetsteorin med den ungefärliga betydelsen slumpmässig”86
Deterministisk, determinism – ”filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med
nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor”87
Diskret system – Ett system där förändringar sker vid bestämda tidpunkter.88
Kontinuerligt system – Ett system där förändring sker kontinuerligt hela tiden.89

9.1.5 AVGRÄNSNINGAR
I analysen av JWARS exemplet redovisas matematiken i modellen endast översiktligt eftersom
den är mycket komplicerad.

9.2 ANALYS AV C4
Det här kapitlet beskriver övergripande problematiken kring analys av ledningssystem samt
innehåller exempel på tillämpningar av operationsanalys vid analys av ledningssystem på både
operationell nivå samt inom respektive vapengren i USA.

9.2.1 METODER
Vid analys av ledningssystem måste man försäkra sig om att skapa en modell där resultatet kan
verifieras, valideras och ackrediteras. Beslutsfattare underskattar ofta hur komplex sådan
kravställning och modellering kan vara. Problemställningar måste formuleras och faktorer som
strukturer, funktioner, missionsområden och ledningsstrukturer måste definieras.90 Eftersom både
mänskliga och organisatoriska faktorer påverkar hur effektivt ledningssystemet är så är det viktigt
att man tidigt tar hänsyn till detta och att man låter processen vara iterativ. Då kan modellen
hantera de förändringar som uppstår under utvecklingen.91
Beslutsfattare vill veta hur ledningssystemet kan hjälpa dem på bästa sätt. De vill se exakt hur
ledningssystemet kan öka effekten i missionen. Men att göra detta är mycket svårt. En mängd
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parametrar som t.ex. styrkevärdering, snabbhet i ledningsfunktionen, operationstempo, hur
snabbt nätverket är, hur snabbt underställda omsätter en order och hur god möjligeheten till
situationsuppfattning är. Det är lätt att inse hur svårt det är, eller till och med att det är omöjligt,
att definiera de uppräknade faktorerna på ”rätt sätt”. För att förenkla för sig kan man mäta hur
snabbt och exakt ledningssystemet är. Faktorerna påverkar naturligtvis varandra. Det säger sig
självt att ett snabbt system förmodligen tappar i exakthet och vice versa. I de följande
beskrivningarna av några modeller ser man hur de är konstruerade och hur komplexa systemen
blir.

9.2.2 ARMÉMETODER
CASTFOREM (Combined Arms and Support Task Force Evaluation Model). Modellen
använder sig av JTRS som förbinder besättningar och autonoma fordon. Modellen kan användas
för att testa framtidsstudier. Kommunikation med andra enheter sker genom gateways.
CASTFOREM simulerar nätverk och enskilda meddelanden och kategoriserar dessa i fallande
ordning. Ledning – eldledning – hotvärdering – egna förbandsrörelser. Modellen simulerar även
andra operationella meddelanden så att bakgrundstrafik uppstår och påverkar bandbredden.
Vector In Commander är en deterministiskt diskret händelsemodell (direktöversatt). En förklaring till
begreppet deterministiskt är ”ett system kallas deterministiskt om man med god noggrannhet kan
förutsäga dess framtida uppträdande endast med hjälp av en uppsättning kända parametrar”.92 Systemet
används på förbands- och divisionsnivå. Det är framtaget av US Army Training and Doctrine
Commands´s analysis center. Modellen tar hänsyn till många aspekter som påverkar striden på marken
men även händelser i de andra arenorna. Det omfattar omvärldsuppfattning, ledning och logistik.
Modellen simulerar tre enheter samtidigt, interaktion mellan dessa och högre enheter. I grundmod tillåter
den att en enhet får manövrera till en fördelaktig position om den oavsiktligt hamnar i strid. Den kan
representera meddelanden från flera typer av plattformar i de olika arenorna. Eld kan simuleras som
direktriktad och indirekt och baseras på chefens önskemål som prioriteringar, ammunitionstillgång,
systemtillgång och aktualitet.93

9.2.3 FLYGVAPENMETODER
System Effectiveness Analysis Simulation (SEAS). Modellen analyserar det stöd som en farkost
kan få från sensorer i rymden, såsom: kommunikation, väder, navigation, underrättelser,
övervakning och spaning. Analytiker kan med hjälp av systemet undersöka avvägningar mellan
olika system i en operation. För att kunna utvärdera värdet av rymdtjänster måste analytiker fånga
upp den interaktion som sker mellan dessa tjänster och hur dessa påverkar de olika nivåernas
operationer. SEAS gör detta genom att modellera striden som ett adaptivt system där enheters
beslut och handlingar presenteras. Enheterna kan anpassa sitt uppträdande om ny information
kommer från en högre stab eller från sensorer.94
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9.2.4 MARIN- OCH MARINKÅRSMETODER
Naval Simulation System (NSS) är en flersidig objektorienterad modell som med hjälp av Monte
Carlo metoder stödjer marina operationer. Det finns två huvudsakliga användargrupper. Den
första är operativa planerare och beslutsfattare, som tar fram alternativ och utvärderar planer. Den
andra gruppen är analytiker som värderar effekterna av olika system. Mjukvaran representerar
C4ISR och stödjer nätverksbaserade händelser. Systemet ska kunna användas för att simulera och
utvärdera pågående och planerad verksamhet på både taktisk och operativ nivå.95

9.2.5 EN STUDIE AV LEDNINGSSYSTEM MED JWARS
För att få en insikt i hur en simulering går till presenteras här ett exempel och resultat av en studie
av C3I som gjorts med hjälp av JWARS. Problemställningen var att med hjälp av JWARS
bestämma hur C3I påverkade utgången av ett stridsförlopp samt, om påverkan var stor, värdera
vilken betydelse C3I hade samt vilka parametrar som hade störst påverkan.
9.2.5.1 JWARS
JWARS har en databas där förband, planer, uppträdande och miljö skapar ett scenario som
representerar USA:s operationskoncept. Även faktorer som strategisk påverkan och manöverteori
på taktisk nivå behandlas av modellen. Förbandsrörelser och händelser presenteras i samtliga
dimensioner där bland annat terräng och väder påverkar händelseförloppet.
Modellen är logiskt uppbyggd enligt en struktur som bygger på OODA-loopen (observeraorientera-besluta-agera). 96 Modellen använder deterministiska 97 algoritmer för att beräkna
förbrukning vilket ger realism åt simuleringen. Men den har även stokastiska98 algoritmer i andra
delar för att hantera slumpen eller friktioner på slagfältet. Alla beslut baseras på aktuell
information genom ledningssystemet från underrättelseinhämtning och spaning.
Den tar hänsyn till mänskliga faktorer som ledarstil och hur effektiv en organisation är. Modellen
kan hantera olika typer av ledarskapsstilar med hjälp av Myers-Briggs fyra olika indikatorer. Med
hjälp av indikatorerna kan en persons karaktär beskrivas och hur han eller hon agerar i olika typer
av situationer. 99 Modellen hanterar statisk data, som till exempel förbandsförmågor och
vapenräckvidder, men även dynamiska faktorer, som stridsvärde, vilket kan variera med tiden.
Skador gör att förbandens kapacitet nedgår. Beräkningar görs enligt MTTR (mean time to
repair). Modellen har fördelen att den inte bara beskriver striden i sig utan även det som sker
innan. Uppmarsch, logbasering och utbyggnad av kommunikationsnät samt andra faktorer
hanteras t.ex, vilket ger insyn i hur komplicerad planeringen av en operation kan vara.100
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Det finns en del kända begränsningar, som att vissa algoritmer inte är tillräkligt exakta för att
uppskatta bekämpning från luften, samt att den information som man matar in i modellen måste
vara kompatibel med de miljö- och bakgrundsdata som finns där från början. Den kräver också
mycket data för att skapa ett fungerande scenario.
Modellen är inte komplett utan är under ständig utveckling. Det ställer krav på rätt
ingångsvärden och kvalificerad personal för hanteringen. Både under programmering,
användning och vid tolkning av resultat. Om man använder den på rätt sätt är den ett värdefullt
hjälpmedel, men samtidigt får man aldrig glömma att en modell inte blir bättre än vad man gör
den.
9.2.5.2 En studie av C3I med hjälp av JWARS
Här redovisas en studie där man med hjälp av JWARS har undersökt hur C3I påverkar utgången
av ett stridsförlopp.
Fem delfrågor undersöktes






Värdering av C3I i JWARS i ett stridsförlopp.
Känslighetsanalys av alla delar av C3I i testscenariet.
Vilken var den viktigaste delen i C3I som påverkade utgången i ett stridsförlopp.
Rekommendera förbättringar.
Dokumentera resultat och rekommendationer i en skriftlig rapport.

I arbetet fokuserades direkt på de faktorer som hade störst inverkan på striden. Dessa klustrades
sedan till tre övergripande rubriker som är viktigast för chefer enligt de gällande operativa
publikationerna. I artikeln framgår dock inte vilka dessa publikationer är varför det är svårt att
veta om relevant information filtrerats bort. Rubrikerna var:


Aktualitet – hur snabbt meddelande och information når och påverkar chefer och staber.
Detta påverkades av väntetid på rapporter och maximal nätverkskapacitet.



Kvantitet – hur mycket data som hanterades. Sannolikhet för upptäckt med IMINT
(Imagery Intelligence) det vill säga information som utvinns från bilder tagna från luften.
Hur snabbt information kunde utvinnas ur COMINT (Communications Intelligence),
det vill säga signalspaning mot text eller talmeddelanden.



Kvalitet – riktigheten i kategorisering av information så att användare kunde förvänta sig
riktiga bedömningar. 101

9.2.5.3 Begränsningar
Tre betydande begränsningar påverkade designen av undersökningen.
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Den utgåva av JWARS som användes ersattes senare med nya versioner. Men det är oklart
vad som är förändrat i senare utgåvorna.
Det fanns bara ett välutvecklat scenario att spela på. Scenariot var begränsat avseende
marina styrkor på både egen och motståndarsidan så att analysen fokuserade på luft och
markarenorna.
Tillgänglighet till data. Den information som användes i studien var inte färdig och
anpassad för studien, därför fokuserades analysen på modellens potential i stället för
händelser som hade påverkat en riktig OPLAN.102

Dessa begränsningar leder naturligtvis till tveksamheter i hur användbart resultatet är. Går det att
överföra erfarenheter från denna studie till verkligheten?
9.2.5.4 Antaganden
JWARS var framtaget för C4ISR och var under utveckling. Bedömningen blev därför att
modellen skulle kunna användas även för att studera C3I. Till skillnad från andra krigsspel, som
utgick från andra grunder, utgick JWARS från C4ISR som grundstomme. Det viktigaste var att
informera användare av JWARS om dess känsligheter. Därför togs ingen hänsyn till ovan nämnda
begränsningar. Det framgick dock att resultaten inte var tillförlitliga för utvärdering av riktiga
vapensystem eller doktriner.
9.2.5.5 Analys
I analysen (eller de faktiska beräkningarna) togs hänsyn till följande parametrar: aktualitet,
kvantitet, kvalitet och en felterm. Det fanns även utrymme för att hantera okända faktorer.
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CO = combat outcome (stridens utgång)
T = timeliness (aktualitet)
QT = quantity (kvantitet)
QL = qualitet (kvalitet)
βi = an unknown value to be estimated (ett uppskattat värde)
ββ=βtheβerrorβtermβ(felβtermen)
Mycket förenklat är T, QT och QL effekter vars storlek baseras på respektive β koefficienter. Målet
med analysen var att erhålla en uppskattning av varje β parameter, om de skilde sig från noll och
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hur stor påverkan de hade på stridens utgång. Simuleringen kördes ett stort antal gånger för att
statistiskt säkerställa resultaten.103
9.2.5.6 Resultat
Tabellen visar vilka faktorer som hade påverkan på stridens utgång.104
Tabell 1. Faktorer som påverkar stridens utgång
Faktor

Direktriktad eld

Indirekt eld

Luftattack
markmål

Modell
T
QT
QL
T²
Q
Q
TQ
TQ
TQ Q

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*
*

mot Total

*
*
*
*
*
*
*

*

Resultatet säkerställdes statistiskt. Alla mätresultat låg inom 95 % percentilen. Följande slutsatser
kunde dras från resultaten:
Att ha tillgång till aktuell information var mycket viktigt för direktriktad eld, indirekt eld, luftattack mot markmål och för totalt antal utslagna mål. Att ha tillgång till aktuell information var
den enskilt viktigaste faktorn.
Kvantitet, alltså mängden information, var viktigt för alla mått utom indirekt eld. Att ha tillgång
till en stor mängd information är den näst viktigaste faktorn.
Kvalitet på informationen var endast viktigt för luftattack mot markmål och för totalvärdet.
Kvalitet på information var den tredje viktigaste faktorn.
Således går det att analysera C3I med hjälp av JWARS, även om scenariot inte var idealiskt. De
faktorer som undersöktes, informationens aktualitet, kvantitet och kvalitet, hade stor påverkan på
utgången av stridsförloppet.
Vid tolkning av resultatet ska man inte glömma att just de här scenarierna inte var optimala och
att de inte kan användas för riktiga utvärderingar av till exempel vapensystem eller doktriner.
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9.3 DISKUSSION AV JWARS
Hur kan de ovan nämnda metoderna tillämpas och utvecklas med de metoder som beskrivs i N.K
Jaiswals, Military operations research, quantitative decision making, kapitel tre.
Tidigare har stokastiska och deterministiska algoritmer nämnts för att beskriva funktioner i
JWARS. Det finns några ytterligare faktorer som kan användas för att beskriva hur en modell
fungerar. Ett system kan vara diskret vilket innebär att förändringar sker vid bestämda tidpunkter.
Ett exempel är fordon som lämnas och hämtas vid en verkstad. Händelser sker bara vid bestämda
tidpunkter. I ett kontinuerligt system däremot förändras läget hela tiden. Detta kan exemplifieras
genom en luftstrid där flygplanen hela tiden förändrar sina positioner. Båda typerna av
förändringar kan förekomma samtidigt i ett system, men i allmänhet är något av dem
dominerande och det brukar vara det som klassificerar systemet.105
JWARS använder sig, som tidigare nämnts, av både stokastiska och deterministiska algoritmer.
Ett sätt att öka realismen i en simulering är att låta slumpen spela in för att demonstrera de
friktioner som alltid uppstår på slagfältet. Slumpen kan genereras med hjälp av en
slumptalsgenerator, baserad på en lista med slumptalsnummer. Dessa kan förgenereras med t.ex.
en tärning.106 Metod bygger då på en mekanisk slumpgenerering - vilken inte alltid är möjlig.
Man kan i stället använda sig av ”nästan” slumptal och generera slumpen med Monte Carlo
sampling. När man pratar om Monte Carlo simulering brukar man avse simuleringar för att lösa
deterministiska problem.107 Det är troligt att JWARS använder sig av Monte Carlo simulering,
men det framgår inte i Loerch verk. Det är oklart vad de andra nämnda systemen använder för
algoritmer, men åtminstone marinens NSS-modell använder Monte Carlo simulering. Jaiswal
beskriver även andra principer för simulering, som: Diskret system simulering; händelsedriven
simulering och tidsdriven simulering. Problemet med dessa beskrivningar är att de huvudsakligen
rör sig på taktisk eller rent av stridsteknisk nivå. Det gör att dess användbarhet för operativa
analyser blir tveksamma. Möjligen kan simuleringar i stor mängd på den lägre nivån generera
resultat som påverkar den operativa nivån. Jaiswal förklarar hur varje nivå i simuleringen leder till
nästa steg men stannar vid indelningen i vapensystemsimulering innefattande sensorinformation
och stridssimuleringar. Den senare omfattar plattformar, stridsgrupper och missionsanalys.108En
annan invändning mot Jaiswals användbarhet är att han beskriver hur en annan skribent 1993
uttrycker att all stridssimulering måste utvecklas med högre arkitekturnivåer och hur ytterligare
andra skribenter 1996 ser fram emot att använda nya tekniker för att kunna simulera C4ISR!
Detta talar för att man vid den aktuella tiden inte hade välutvecklade modeller för att simulera
C3-system. I det här avseendet är boken inte längre aktuell.
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När han därefter beskriver befintliga modeller och krigsspel så handlar det fortfarande om mitten
av 1990-talet när datorerna hade 386/486 processorer och VGA kort.109 Efter att Loerch har
beskrivit JWARS och dess möjligheter i sin bok är Jaiswals kapitel om simulering inaktuell åtminstone avseende vad som kan åstadkommas med modeller och simuleringar.
Med tanke på den snabba utvecklingen inom datorindustrin är det kanske inte konstigt att vissa
delar av Jaiswals bok är inaktuella. De grundläggande delar och principer han lägger fram är dock
fortfarande aktuella. Det är förmodligen så att konstruktörerna av dagens modeller har tagit del av
vad Jaiswal skrev för snart 15 år sedan.
Att bygga en modell och simulera vad som sker i ett militärt ledningssystem kommer aldrig att
vara lätt. Hänsyn måste tas till otroligt många aspekter. Det tekniska systemet med dess
beslutsstöd och begränsningar samt olika personligheter hos personalen, som använder systemet,
ska beskrivas på riktigt sätt. Slumpen måste få spela in för att simulera de friktioner som alltid
uppstår på slagfältet, samtidigt som förbrukning av bränsle och andra förnödenheter tickar på
oavsett hur striden går. Med hjälp av ett system som JWARS eller mer utvecklade system kan
man simulera ett händelseförlopp och eventuellt komma fram till slutsatser. Hur generella dessa
slutsatser kommer att vara kommer dock alltid att kunna diskuteras. Det räcker med att en viktig
simulerad personlighet förändras för att resultatet förändras. Med en slumpfaktor som dessutom
spelar in är det osannolikt att en simulering ska leda till ”rätt” resultat. Samtidigt är det troligen så
att om man kör väldigt många simuleringar bör man åtminstone kunna se tendenser åt något håll
vilket kan vara värdefullt i många problemställningar. Det är förmodligen så att en enstaka
simulering inte är så värdefull i sig. Däremot kan man tänka sig att en grupp analytiker som
under lång tid ängar sig åt utveckling och simulering av ledningssystem inte bara kan se tendenser
åt något håll. De blir förmodligen också bättre på att förstå hur ledningssystem fungerar och hur
det faktiskt kan påverka utgången av ett stridsförlopp. Den kunskap som byggs upp är mycket
värdefull i sig och kan användas både i framtagning av nya system, men även i skarp
operationsanalys. Mot bakgrund av detta resonemang kanske inte målet bara ska vara att bygga
bra system utan också att befinna sig i en ständig utvecklingsprocess, som leder till att man bygger
kunskap. Med detta synsätt är det värdefullt att fortsätta med utvecklingen av modellering av
ledningssystem.
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9.4 SAMMANFATTNING
Den här essän redogör inledningsvis översiktligt för problematiken kring modellering av
ledningssystem samt ett antal metoder eller modeller som används i USA för att analysera
ledningssystem. Den bygger på Loerch bok Methods for conducting military operational analysis.
Essän inleds med en beskrivning av ett antal system som används av armén, marinen och
flygvapnet. Dessa hanterar huvudsakligen verksamhet inom den egna arenan, men tar även viss
hänsyn till händelser i de andra arenorna. Därefter sker en redogörelse för JWARS, som är en
modell för analys av C3 system på operativ nivå. JWARS är en modern modell som kan simulera
händelser i ett ledningssystem förutsatt att det matats med mycket indata. Med hjälp av modellen
kan man undersöka vilka parametrar som har betydelse för stridens utgång.
En studie redovisas där man med hjälp av JWARS har undersökt vilka parametrar som hade störst
påverkan på stridens utgång. Faktorerna direktriktad eld, indirekt eld, luft- attack mot markmål
och totalt antal utslagna mål undersöktes.
Resultatet av undersökningen var tydligt. De undersökta faktorerna hade påverkan på stridens
utgång. Att ha tillgång till så aktuell information som möjligt var den enskilt viktigaste faktorn.
Därefter är kvantitet, alltså mängden information mycket viktig. På tredje plats kommer faktorn
kvalitet, alltså hur bra eller riktig informationen är. Indata var inte tillräkligt bra för att man
skulle kunna dra slutsatser kring verkliga fall eller verkan av vapensystem, men tillräkligt bra för
att göra bedömningen att JWARS verkligen kan användas till att simulera ledningssystem.
Avslutningsvis sker en diskussion där ett kapitel i Jaiswals bok Military operations research,
quantitative decision making används för att se om analysen av ledningssystem kan utvecklas med
Jaiswals metoder. Jaiswals bok från mitten 1990-talet är inaktuell i vissa avseenden, eftersom
utvecklingen på både datorsidan och inom modellering har varit så stor. Vissa grundläggande
algoritmer och beskrivningar av hur modellerna i grunden är uppbyggda gäller dock fortfarande
och kommer att användas även i framtida modeller.
Det kan konstateras att modellering av ledningssystem är mycket komplicerat och att resultatet av
analysen inte alltid är tillförlitlig. Men det är ändå värt att bedriva utveckling och modellering av
ledningssystem eftersom den processen i sig är utvecklande och lärande för de som håller på med
det. Den kunskapen kan användas både i utveckling av system och i operationsanalys av ett
verkligt scenario.
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10 VERDIBASERT TENKNING, OG BENYTTELSE AV ARKITEKTUR
FOR ANALYSE
Asle Strand
10.1 INNLEDNING
De to kapitlene jeg omhandler i denne korte artikkelen er begge hentet fra boken ”Methods for
conducting military operational analysis” editert av Andrew G.Loerch og Larry B. Rainey.
Opphavsartiklene er lagt til kapittel 3 i boken, og handler i større grad om nye ideer og tanker om
operasjonsanalyse enn en metode hugget i sten. Det er derfor vanskelig å dukke helt ned i det
enkelte materiale og beskrive metodene slik de er tenkt inngående. Det vil være nødvendig å
avgrense seg til å gi en lett innføring i de to metodene, slik at den interesserte får inspirasjon til
videre lesning om temaet på egenhånd.

10.2 VERDIBASERT TENKNING
”Values are what we fundamentally care about in decision making. Alternatives are simply means
to obtain our values” – Ralph Keeny110

10.2.1 BAKGRUNN
Artikkelen er skrevet av Gregory S. Parnell fra United States Academy på Westpoint, og til en viss
grad forutsetter forfatteren at leseren har en viss kunnskap om temaet på forhånd. Metoden
”Verdibasert Tenkning” er i seg ikke i seg et nytt tema som forfatteren tar opp, tankene om å
sette verdier på de ulike handlingsalternativene er blant annet grundig beskrevet av Ralph Keeny
på 80 og 90-tallet.
Hensikten med den verdibaserte metoden er å forsøke å løse ut et handlingsalternativ fra en ikkevitenskapelig metode, og beskrive den med matematikk og konkrete verdier, slik at vi kan
analysere den på et vitenskapelig sett, og gjennom dette vurdere handlingsalternativ mot
hverandre. Samtidig kan vi således komme frem til nye og bedre måter å løse oppdraget på.

10.2.2 GENERELT OM METODEN
Vi kan, generelt, si at det er to skoler å forholde seg til hva gjelder operasjonell analyse. Den ene
er den alternativfokuserte tankemåten, mens den andre er verdibasert. I dette ligger det at vi i den
alternativfokuserte tenkningen har ulike alternative handlemåter, og forsøker å veie dem opp mot
hverandre. I utgangspunktet er det sjefens stab som tar frem alternativene, mens det i andre
tilfeller kan være sjefen selv som lister de ulike handlemåtene. Sjefens delaktighet er ofte basert på
hvorvidt man har tilstrekkelig med tid til forberedelse, hans erfaring med oppdraget med mer. I
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den tradisjonelle alternativfokuserte handlingsmåten finner vi typisk handlemåtene ved
”Brainstorming”111. På denne måten ivaretas kreativitet, forestillingsevne og visualiseringsevner112.
I den verdibaserte analysen følger vi istedenfor en tretrinnsmodell113:




Begynn med verdiene, her ønsker vi å fokusere på beslutningstagerens objektiver snarere
enn ulike handlingsmåter.
Generer bedre alternativer
Benytt verdier for å evaluere alternativer.

Et eksempel på hvordan vi kan beskrive verdiene kan være gjennom å beskrive dem med
funksjoner, vi bryter ned objektivet inn i verdier hvor hver og en av disse beskriver noe ved
objektivet som vi bryr oss om.
Verdifokusert tenkning kan være nyttig i svært mange tilfeller, også hverdagslige. Eksempelvis kan
vi forsøke å nytte verdier når vi skal kjøpe et digitalt stillbilde kamera. Objektivet kan være å ta
skarpe bilder. Om vi istedenfor å kun fokusere på dette ene typiske målet forsøker å bryte
objektivet ned i verdier, vil vi kanskje se at kameraobjektiv, lukkertid, blenderåpning og antall
punkter (pixler) i bildet også er viktige aspekter vi må ha med. Disse nye verdiene kan vi deretter
vekte i forhold til antatt viktighet, for dermed å genere alternativer for hva vi bør kjøpe.
Allikevel blir det vesentlig at man er i stand til å finne de riktige kriteriene og veie disse mot
hverandre. Samtidig er det viktig å ikke vekte egenskaper som i seg selv ikke er viktige for
løsningen av objektet. Eksempelvis benytter Gregory S. Parnell eksempelet hvor objektet kan
løses av et jagerfly. Det kan ikke vektes at jagerfly i seg selv er et bedre alternativ enn marine, hær
eller andre systemer som også løser oppdraget kun for at det er et jagerfly.114

10.2.3 NEDBRYTNING AV OBJEKTET TIL MOMENTER VI SKAL KUNNE VERDISETTE
Det finnes flere sett å bryte ned objektet på, vi kan også her være kvalitative eller kvantitative når
vi skal komme frem til en løsning.
Allikevel er det viktig at man innenfor begge metodene, gjennom verdibasert tenkning, klarer å
komme frem til alternativer som i seg selv er ”collectivly exhaustive, mutually exclusive, operable,
and as small as possible”115. Dette er i seg selv ikke noe nytt, og vi kjenner det igjen fra tradisjonell
utvikling av handlemåter i GOP, COPD, MDMP med mer. Blant annet viser amerikanske Field
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Manual 5-0 til at de ulike handlemåtene må være ”Feasible, Acceptable, Suitable, Distinguisable
og Complete”116.
Allikevel, det viktigste i denne sammenhengen er ikke nødvendigvis at de ulike handlemåtene er
akseptable, eller at de direkte fører til målet, men de må absolutt være uavhengige av hverandre.
Dersom vi operer med handlemåter som kan påvirke hverandre blir det svært vanskelig å
matematisk sette en verdi for den enkelte komponenten, i og med at den påvirkes av neste
handling. Et eksempel på dette kan være at vi ønsker å hindre en fiendtlig fremrykning. Dette kan
gjøres på mange sett, hvor noen av dem kan være minefelt, sperrehinder med mer (se fig 1).

Minefelt
Hindre fremrykning

Sperrehinder

Sikringstyrke

Figur 6. Handlemåter som kan hende ikke er uavhengige
av hverandre

I dette tilfellet har vi handlemåte ”Sikringstyrke”, om denne styrken er ment å sikre minefeltet (et
minefelt har jo knapt verdi uten noe som kan beskytte feltet), da er ikke de ulike hendelsene
uavhengige av hverandre, og vi kan vanskelig vekte dem i forhold til alternativet sperrehinder.
Om vi tenker slik at vi vil ha med en sikringstyrke til å beskytte vårt minefelt må denne følge
alternativet minefelt slik:

Minefelt
Hindre fremrykning

Sikringstyrke

…

Sperrehinder

…

…
Figur 7, Alternativ som er uavhengige av hverandre

Hovedpoenget med utviklingen av handlemåter ligger derfor i at alle handlemåter som utvikles i
seg selv må være unike. Vi kan ikke bygge en handlemåte på en annen, samtidig som de alle må
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løse oppdraget. Å benytte tid på en handlemåte som ikke løser oppdraget er særdeles dårlig
utnyttelse av stabsarbeidet.
Når vi nå har kommet frem til en del ulike alternative handlemåter blir neste oppgave å sette
verdier på de ulike alternativene. For hvert steg deler vi ut totalt 100 poeng mellom handlemåtene
(summen av alle alternativ blir 100). På denne måten kan vi vekte alternativene, problemet blir da
hvordan vi skal komme frem til disse verdiene. Forfatteren tar frem to ulike metoder, den
kvalitative og kvantitative.

10.2.4 DEN KVALITATIVE VEIEN
Her søker vi å vurdere verdiene opp mot hverandre gjennom en grundig analyse av verdienes
funksjoner. I eksempelet som jeg her kortfattet har benyttet må vi se på alternativene ”Minefelt”
opp mot alternativet ”sperrehinder” og lokalt vekte disse to.
I metoden er det viktig å benytte faglig kompetent personell til å gjøre selve analysearbeidet.
Viktigheten av at kompetente eksperter er stor, samtidig som at eksperter kan utgjøre en risiko i
analysen. Vi bør tilstrebe å søke eksperter på hvert ulike fagområde, og ikke generalister for å få
best mulig resultat. Risikoen ved å benytte slike eksperter er at de kan være forutinntatte, selv om
de bør gå inn i rollen med et åpent sinn. Denne ubevisste påvirkningen kan i det kvalitative
tilfellet få større konsekvenser enn i det kvantitative da ekspertenes påvirkning for utfallet er større
når det er få tilfeller å vurdere. Det vil eksempelvis være fornuftig å benytte en ingeniør til å
vurdere viktigheten og antatt effekt av et minefelt, samtidig som han kanskje vurderer det som
mer viktig enn det faktisk er, nettopp fordi han er ingeniør.

10.2.5 DEN KVANTITATIVE METODEN
I denne metoden kan vi benytte oss av mengder av ulike kilder for å ta frem de ulike
alternativenes vekting, vi kan også sette grupper av eksperter mot hverandre og la dem gi sine
ulike vektingsalternativer, dette må da behandles slik at vi får en verdi. Det sier seg selv at å gjøre
dette krever et stort arbeide, og ikke minst mer tid.
I den kvantitative metoden vil vi derfor møte på andre statistiske problemer. Vi vil få avvikelser i
vektingen av hver enkelt verdi-faktor. Noen vil vekte enkelte verdier lavt, andre høyt. I henhold
til Parnell kan man da velge å diskutere disse egenskapene med dem som har gitt verdien lav
viktighet med de som har gitt den høy117. Han mener at man på denne måten kan komme frem
til en vekting som er minnelig, og som alle kan bli enige om. Samtidig kan man få belyst ulike
synspunkter på hvorfor enkelte rangerer noe høyt, og andre lavt, slik at flere sider blir belyst.
Et annet alternativ er å akseptere at det er stor spredning i vektingen, men gjennom statistisk
metode finne standardavvikelsen i gruppen og senere benytte dette som usikkerhetsmoment for
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resultatet. Videre kan man benytte andre metoder for å vurdere resultatene mot hverandre,
hvilket jeg ikke vil gå inn på her.

10.2.6 VEKTING AV HANDLEMÅTER
Ved å ta de ulike verdiene vi har identifisert og vekte disse kan vi benytte matematikk og
statistikk for å finne den beste metoden. I hovedsak så er dette budskapet som Parnell ønsker å gi.
Allikevel, selv om vi benytter en kvantitativ metode må vi ha eksperter som hjelper oss med å
identifisere verdiene som skal vektes, og jamføre disse. Vi kan kalle de vektede verdiene for verdifaktorer som vi benytter oss av i den lokale vektingen av alle handlemåter (se fig 3).
Det kan tenkes at vi finner verdier som for samtlige handlemåter rangeres svært lavt, eller svært
likt mellom alle handlemåter. Det kan da være en mulighet å eliminere disse verdi faktorene, da
disse verdiene vil gjøre svært lite for det endelige utfallet, og det kan ta tid å gjennomføre vekting,
måling og analyse av de ulike verdier. For store tunge avgjørelser bør man allikevel gjøre en
avveining før man eliminerer verdier og tar dem ut av det videre analysearbeidet.
Hensikten med den kvantitative metoden er at vi på denne måten kan lage oss en matrise som
enkelt gir oss oversikt over hver enkelte handlingsmåte gjennom et poengsystem. Den med mest
poeng vinner, og er således den beste metoden for å løse objekte. Nå er det allikevel ikke slik at
metoden har til hensikt å finne beste metode, men gjennom analyse generere bedre alternativ.
For å se på et litt større eksempel av verdibasert tenkning kan vi forsøke oss på scenariet de allierte
styrkene skulle ta stilling til etter at Irak hadde invadert Kuwait i 1990. Hvilke handlingsmåter
kunne man velge, og hvordan analysere dette matematisk? Mitt enkle eksempel inkluderer på
ingen måte alle ulike alternativ, det er heller ikke hensikten, selv om jeg for enkelhetsskyld har latt
den lokale vektingen gå opp i 100 poeng vil man se at to av trådene ikke følges videre. I
handlingsalternativet som jeg følger ser man da at den første lokale vektingen må vektes globalt i
forhold til de andre. På denne måten ser vi til at vi totalt fortsatt operer med en totalpoengsum av
100p.
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Figur 8, Verdibasert kjede basert på Gulfkrigen 1991 (BDA – Battle Damage Assesment, IO- Informasjons Operasjoner,
PGM – Precision Guided Missiles).

Avslutningsvis i matrisen forsøker vi å sette opp de system vi kan tenke oss at kan løse oppgaven
best. Også her må vi benytte eksperter, eller kvantitative metoder for å komme frem til en
akseptabel sannsynlighet for de ulike alternativene. I dette eksempelet er det kun listet 3 ulike
alternative effektorer, Informasjons Operasjoner, Presisjonsmissiler og Manøverstyrker. Her kan
det argumenteres med at ingen av disse er uavhengige av hverandre, og det er riktig. Vi skal her
kunne analysere de ulike effektorer, og kanskje nettopp komme frem til synergieffekter og nye
handlingsalternativ som passer bedre. Den avsluttende jobben er å summere alternativene slik at
vi får en vektet verdi av de ulike effektorers mulighet til å løse oppdraget. I og med at vi benytter
standard metode for å sette sannsynlighet (0 – 1) vil ingen handlemåte kunne samle mer poeng
enn 10, dette ville i så tilfelle bli den ideelle handlingsmetode. Vi adderer inn vektingen og
summerer vertikalt. Hvert alternativ blir da en faktor slik, hvor (x) angir de ulike systemene (IO,
PGM, Manøver):
( )=

∙

( )

Hvor da:
(x) er det ulike alternativs verdi
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er den totale vektings indikatoren sin verdi
( ) er sannsynlighets indikator til de ulike system
i=1 er nummeret til handlingsalternativet
n = antall handlingsalternativer
Dermed kan vi statisk sette opp et stolpediagram eller annen grafikk for å illustrere
handlingsalternativets måloppnåelse.

10.2.7 SOFTWARE ANALYSE
En annen metode for å vurdere ulike alternativ opp mot hverandre er gjennom en grundig
dataprogram-analyse. Ved å legge inn de ulike verdiene i et analyseprogram kan man få ut viktige
data om de ulike handlingsalternativenes beskaffenhet. En program analyse trenger ikke være mer
avansert enn et krigsspill, men det vil være inngangsverdiene i program systemet som avgjør
verdien av de data vi får ut. Her løper vi risikoen at det ikke bare er de inngangsverdier vi legger
inn som er feilaktige, men at programvaren i seg ikke klarer å spille kompleksiteten i
handlingsmåten som vi velger.

10.2.8 OPPSUMMERING
Vi kan velge å legge inn faktorer som P-kill og P-treff og rangere disse, vi kan vekte verdier og
faktorer, men vi kan vanskelig programmere menneskelig kreativitet. Dermed vil ethvert program
ha svakheter i resultatet, og et program som forsøker å få med mange faktorer vil nødvendigvis i
seg selv bli svært komplekst og krevende. Allikevel vil et godt designet program kunne være med
på å løse ut faktorer som vi trenger å se nærmere på og påvise styrker og svakheter i våre
handlemåter samt generere nye metoder. Det bør også vektlegges at metoden er stor og
komplisert, og egner seg best på store operasjoner – eventuelt for konseptutvikling eller modell
for en nasjons forsvar.

10.3 BENYTTELSE AV ARKITEKTUR FOR ANALYSE
10.3.1 BAKGRUNN
Forfatteren av kapittelet i kildematerialet Capt Andrew W. Zinn belyser gjennom sin artikkel
hvordan man kan nytte analyse av systemarkitektur som grunnlag for automatisering av
systemhandlinger. Artikkelen bygger på Department of Defence (DoD) sin innstilling, etter
erfaringer fra Gulfkrigen 91, at man må ha en felles arkitekturbase og plattform for å forstå de
ulike systemene, og ikke minst sikre integreringen av nye delsystem. Zinn gjør en analyse på
hvorvidt denne felles plattformen nå kan nyttes til å forutse, og forenkle prosesser gjennom
automasjon, blant annet av tidskritiske responser og handlinger.
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Ideen om å benytte arkitektur for analyse handler om hvordan et system kommer til å oppføre
seg, og er ikke ny, men har ikke vært enkel å gjennomføre i mer komplekse systemer på grunn av
den manglende datakraften.

10.3.2 METODEN
Selve analysen gjennomføres ved at man forsøker å bryte ned komplekse systemer ned i
mikrodetaljer (makrofunksjoner), hvor man detaljert beskriver et sett med regler for hvordan et
hendelsesforløp kommer til å utarte seg, gitt at en faktor inntreffer. I den militære sammenhengen
er verdien av å gjennomføre arkitekturbasert analyse at vi skal kunne identifisere en situasjon
tidligere, for deretter å iverksette den korrekte motaksjonen. Ved å stykke opp et hendelsesforløp
og applisere et sett detaljerte regler vil vi forhåpentligvis kunne simulere ulike scenario, og dermed
være forberedt og vite hvordan vi bør agere gitt disse faktiske forhold.
Etter hvert som mer og mer datakraft har blitt tilgjengelig mener man at det skal være mulig å
gjennomføre mer nøyaktige arkitekturbaserte analyser, imidlertid erfarer man også at systemene i
seg blir mer komplekse, og vanskeligere å lage en god modell av. Det er ikke lenger like enkelt å si
hvordan systemene fungerer. Derfor ble det, som resultat av erfaringer gjort under Gulf krigen i
1991, iverksatt en plangruppe som hadde til hensikt å gi felles føringer til utviklere i USA om å
strukturere seg til en plattform. Dette skulle gjøre det enklere å forstå den strukturelle
arkitekturen, og gi muligheter for analyse118.

10.3.3 PROBLEMANALYSEN
Å gjennomføre en analyse basert på system arkitektur vil ikke være en enkel oppgave, og det vil
være tidkrevende og kostbart å komme frem til resultatene. I likhet med hvordan vi skal komme
frem til handlingsalternativer i det verdibaserte tankesettet vil vi måtte akseptere en del iboende
risk i slike prosjekter. En feilaktig analyse av hvordan en mikroskopisk delkomponent i systemet
oppfører seg, eller falsk faktor antagelse vil, etter mitt syn, kunne medføre en ”butterfly” effekt i
analysen, og et helt feilaktig svar. Derfor vil det være svært krevende å benytte en slik analyse.
Allikevel, hensikten med arkitekturbasert analyse er ikke nødvendigvis at den skal gjennomføres
der og da, når det er behov for den på stridsfeltet. Hensikten er nok mer i det spor at vi
gjennomfører komplekse analyser av gitte scenarioer for deretter å automatisere en del
beslutninger. Andrew W. Zinn benytter eksempelet om artilleriets kontrabeskytning i sin artikkel
for å illustrere analysens muligheter. Om vi gjennom analyse tidlig kan detektere en del faktorer
hvor vi har flaskehalser i systemet vil det være mulig å gjøre endringer eller automatiseringer av
disse, slik at vi oppnår bedre effekt. Når artillerilokaliseringsradaren har oppdaget et mål, trenger
vi da menneskelig inngripen for å gå til kontrabeskytning, eller kan vi la datamaskinen ta disse
beslutningene for oss, og gjøre vårt motangrep på hans artilleri mer effektivt?
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Skal vi forsøke oss på automatisering og kompleks analyse er vi svært avhengig av gode C4IS
systemer som igjen kan gi et detaljert, og ikke minst et riktig situasjonsbilde. Et viktig spørsmål
blir da om vi har dette, eller i overskuelig fremtid kan se at vi vil få det.
Skal vi tillate automasjon er vi ikke bare avhengig av det overordnede bildet, men sannsynligvis
må vi ha informasjon om hvor hver enkelt soldat befinner seg på slagfeltet. Dermed er det rimelig
å anta at analytiske beslutningssystemer først og fremst vil kunne benyttes i mindre kaotiske
miljø, som i luften og på havet. Ved å tidlig identifisere hva fienden vil komme til å gjøre har man
bedre forutsetninger for å komme seg på innsiden av hans beslutningssirkel.
Samtidig kan vi stille oss spørsmål om verdien av slik analyse ovenfor en motstander som i
hovedsak kun benytter seg av asymmetriske krigføringsmetodikk. Om angrepet skjer i form av et
IED angrep på en kolonne vil vi neppe, eller i begrenset omfang, være i stand til å simulere
handlingsforløpet til dette og gjøre riktige beslutninger ut ifra det.
Samtidig vekker automasjon av beslutninger nye problemområder. Ikke minst vil vi kunne få
juridiske problemstillinger som vi ikke tidligere har hatt. Hvordan skal vi agere om systemet gir
en feil analyse, og vi iverksetter artilleriets kontrabeskytning i et område der det befinner seg egne.
Er det programmererne som skal stilles til ansvar for feil i programmet som medfører sivile eller
egnes død?

10.3.4 OPPSUMMERING
Capt Zinner behandler et scenario fra Kosovo for å vurdere om det er mulig å benytte
arkitekturbasert analyse i et slikt scenario. Hans sluttsatser er at vi ikke ennå er der. Allikevel er
området interessant da vi fortsatt bør tilstrebe å designe våre system slik at vi enkelt kan få ut
nødvendige data, for å gjøre en avansert analyse slik det her er beskrevet. Selv om man opplever at
det blir mer og mer elektronikk, og egne interne kretser selv i mindre våpenplattformer og IT
systemer som gjør at den detaljerte analysen av komponentene ikke nødvendigvis blir enklere med
mer datakraft, men snarere vanskeligere.
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11 ATT LÄNKA SYSTEMPRESTANDA TILL OPERATIV EFFEKT
Henrik Knape
11.1 INLEDNING
Operationsanalys är ett mycket brett område som med all tydlighet framgått av tidigare kapitel i
denna antologi och kan anses definieras som att använda vetenskapliga metoder för att lösa
ickevetenskapliga problem. Operationsanalysen har sitt ursprung i andra världskriget. Det var då
man började ta in vetenskapsmän att använda som rådgivare inför taktiska och operativa beslut.119
Inte att förglömma är att en av operationsanalytikerns viktigaste bidrag till problemlösning är att
definiera rätt problem, vilket ju är en förutsättning för att rätt beslut tas.
Denna essä avser göra en ansats att redogöra för de metoder som kapitelförfattaren Dr Walter L
Perry beskriver i kapitel 20 av boken Methods for Conducting Military Operational Analysis120.
Därefter, om än i mindre omfattning, görs en jämförelse med andra metoder. De metoder som
valts för jämförelse är egentligen inte metoder för att lösa samma typ av problem. Metoderna i
jämförelsen utgörs av simuleringsmetoder men är alternativa metoder för att närma sig en
lösning121 på likartade problem.

11.1.1 KÄLLMATERIALET
Källmaterialet utgörs i huvudsak av två källor. Det huvudsakliga källmaterialet är som nämnts
ovan, kapitel 20 i Methods for Conducting Military Operational Analysis. Kapitlets titel är
Linking System Performance and Operational Effectiveness. Metoderna som beskrivs är helt
teoretiska och ett försök att ta fram ett nytt ramverk varför de ännu inte förfinats baserat på
praktiska tillämpningar. De utgör enligt författaren en första ansats att försöka lösa problem på en
högre nivå. Materialet är därför relativt abstrakt och inte fullt ut pedagogiskt härlett i denna
utgåva. Författaren är välrenommerad inom sitt område. Den intresserade kan med fördel
fördjupa sig i det refererade källmaterialet eller i författarens övriga publikationer.122
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Den sekundära källan som används för jämförelse med andra metoder är Jaiswals kapitel 3 i
Military Research Operations, Quantative Decision Making.123 Metoder angivna i detta kapitel är
generellt mer använda i analyssammanhang och kan anses vedertagna och högst relevanta.

11.1.2 NYCKELBEGREPP
Några centrala begrepp som används i kapitlet definieras såsom:
Combat outcome – Utfall av strid.
Operational outcome – Operativ effect.
MOP – Measures of performance – Prestandamått för system.
MOE – Measures of effectiveness – Effektmått för combat outcome (stridseffekt).
MOO – Measures of operational outcome – Effektmått för operational outcome (operativ effekt).
FLER – Force Loss Exchange Ratio – kvoten av fientliga förluster över egna förluster.
Ovan centrala begrepp låter sig dock inte helt enkelt översättas varför de används i sin

ursprungliga form.

11.1.3 BAKGRUNDSBESKRIVNING

Bild 1. Dr Walter L Perry, RAND Corporation
Bakgrunden till författaren Dr Walter L Perrys kapitel Linking System Performance and
Operational Effectivness är att när försvarsanslagen reduceras och något system måste strykas är
det svårt att argumentera för att behålla ett icke-stridande system, som vid första anblicken inte
direkt bidrar till stridseffekt. Beslutsfattare behöver därför ett analytiskt ramverk som bidrar till
att med hjälp av kvantifierbara mätvärden länka samman systemprestanda med combat outcome
och vidare till operational outcome. Därmed kan nyttan med systemet bättre värderas eller mer
rättvist hanteras i avvägningssammanhang. 124 Det är i mot denna bakgrund som Perrys
operationsanalysmetoder i första hand tagits fram. Men de är allmängiltiga och utesluter inte att
den operationsanalys som hanterar pågående stridsförlopp även den har nytta av samma ramverk.
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11.2 SYSTEMPRESTANDA OCH HUR DEN BIDRAR TILL OPERATIV EFFEKT
11.2.1 INTRODUKTION – ETT RAMVERK AV METODER
En militär kampanj består vanligen av flera operationer som både kan vara parallella och
sekventiella. Effektiviteten av den enskilda operationen beror i sin tur utav prestandan hos de
ingående systemen i operationen.125 Personal med erfarenhet från olika operationer kan ofta vittna
om att stödjande system spelat en avgörande roll för utgången av respektive operation. ”Tack vare
tillförlitliga underhållsvägar kom förnödenheterna fram i rätt tid och fick en direkt påverkan på
utfallet av striden”. ”Det var kommunikationen som möjliggjorde att långräckviddig bekämpning
kunde sättas in på djupet” osv osv. Listan kan göras mycket längre över stödjande system som
direkt bidragit till operationell effekt. Men när nya system tas fram är det sällan man vet hur de
skall/kommer att användas och hur dessa direkt eller indirekt påverkar överordnade effekter.
Vid förmågeskapande, när inga erfarenhetsvärden finns, måste andra metoder användas. Perry
anser att följande fyra strukturer krävs:


En formell analytisk struktur som möjliggör att värdera systemprestanda genom
nyttjandet av measures of performance, MOPs.



En liknande struktur som medger värdering av stridseffekt (measures of effectivness,
MOEs).



En struktur som möjliggör att länka samman combat oucome med operational outcome
(MOOs).



Och slutligen en struktur som möjliggör att värdera understödjande systems påverkan på
utfallet av striden genom att länka samman MOP med MOE, såväl som MOE med
MOO.126

Ett sätt att grafiskt åskådliggöra Perrys ramverk framgår av figur 1, nedan.
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Figur 1. Ramverk av metoder för sammanlänkning av MOP med MOE samt MOE med MOO.
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Att länka samband från MOP till MOE samt från MOE till MOO är den överordnade struktur
som Perrys försöker skapa ett ramverk för. Nedan beskrivs de ingående processer (steg 1-5) som
utgör de olika länkarna från lägsta till högsta nivå.

11.2.2 CRITICAL THINKING
Att ta fram matematiska samband mellan MOPs och associerade MOEs samt mellan MOEs och
MOOs kräver en djup insikt i hur de påverkar varandra. Vi måste inledningsvis som analytiker
skaffa oss denna insikt om vad som påverkar vad innan vi kan övergå i en mer mekanisk process
att genomföra analysen. Att förstå samband genom critical thinking127 är det förordade sättet att
lägga grunden för en strukturerad analys. Denna insikt och förståelse är beroende av tre
principer128


Definiera problemet noggrant



Ställ de fundemantala frågorna



Utforma effektiva mission objectives

Critical thinking genomsyrar hela processen men spelar avgörande roll i steg 3 respektive 5.

11.2.3 STEG 1 – KEDJAD PRESTANDA 129 OCH MOP
Generellt kan system anses sammansatta av ett antal element vi kallar för delsystem. Detta gäller
såväl för ”rena” materielsystem som för system av militära förband. Systemets prestanda är
beroende av hur väl delsystemen presterar och ofta är varje delsystem beroende av andra
delsystem. För varje system i fokus måste en funktionell arkitektur först beskrivas för att korrekt
bedöma/beräkna hela systemets funktionsprestanda. En vanlig arkitektur är att
elementen/delsystemen är villkorade mot tidigare händelser och vi erhåller en, av Perry kallad,
kedjad prestanda:

Delsyst 1

Delsyst 2

Delsyst n

(

,

,…

)

Figur 2. Systemets prestanda, MOP

För ett system med n stycken delsystem erhålls den samlade systemprestandan, MOP.
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Där (

) är performance measure (prestandamått) efter det x:te delsystemet.

Den

vetgirige
undrar
naturligtvis
varför
man
inte
tecknar
sambandet
som
= ( ) ( ) ( ) … ( ), enligt multiplikationssatsen i stället för de betingade händelserna
”givet att” enligt formel 1.1. Det kan man som lekman, men den huvudsakliga anledningen är att vara
övertydlig med att villkoren för varje delsystem är avhängigt på input i från det tidigare steget, vilket ofta
är de värden man har tillgång till. Ekvationen ger därför en optimal/maximal beräknad prestanda. Det
finns naturligtvis en uppsjö av varierad kvalitet i respektive delsystem vilket gör sambandet än mer
komplext. Denna metod kan därför också utökas med känslighets- och variationanalyser där varje
delsystem varieras i olika avseenden.

Men alla system är inte kedjade. Perry ger nästan intrycket av att denna modell är den enda
tänkbara. Men det är inte helt sant. Den vanligaste, men inte den enda. Ett annat exempel är när
det finns redundans i ett system. Om tillförlitlighetskraven är höga och ett enskilt delsystem inte
ensamt är tillräckligt för att tilgodose kraven kan två alternativa delsystem, som kan utföra samma
operation, hanteras enligt samma metod som steg 2 nedan i exemplet med kommunikationsnät.

11.2.4 STEG 2 – MOP FÖR MULTIPLA MOPS
Prestanda från flertalet system, som deltar i/understödjer en operation, där systemens respektive
mätvärde är MOP ger tillsammans operationens effektmått, och mätvärdet MOE. Om man
normaliserar MOP för varje ingående system, så kan vi använda oss av en tillförlitlighetsmodell
för att beräkna det sammanslagna effektmåttet MOE.130
Men innan vi knyter MOP till MOE måste flera ingående systems MOP slås samman. Nästa steg
utgörs av en process för att bestämma ett sammanvägt MOP för multipla system, eller system av
system om man vill se det på det sättet. Antag för resonemangets skull att vi har åtta
understödjande system i en operation vars nytta kan mätas i relativ tillförlitlighet. Dessa system
betecknas som , , … , , med prestandamått , , … , , framtagna enligt principen som
beskrevs i tidigare kapitel. Systemets konfiguration beskrivs enligt figur 2.
Samband
Nät 1

Transport
Luft

C2

Nät 2

Log

Sjv

Sjö
Nät 3

Figur 3. Systemkonfiguration

Systemen i detta exempel är C2, samband, transport, logistik och sjukvård. C2,
logistikfunktionen, sjukvården samt sambandsnäten och transportnoderna kan ses som delsystem
130
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i detta system av system. I denna konfiguration kan varken transport, logistik eller sjukvård
fungera utan C2 eller samband. Däremot räcker det att ett nät fungerar och att en av
transportnoderna har adekvat funktionsduglighet. Varje systems prestanda,
∈ [0,1] .
Prestandamått kan allmänt ses som ett tillförlitlighetsvärde mellan 0 och 1 och anger hur väl
systemet fungerar. Det kan vara en funktionssannolikhet, men också ett mått på hur ofta en viss
operation lyckas.
Med grundläggande sannolikhetslära kan vi ansätta sannolikheten för att minst ett nät fungerar
som komplementhändelsen till att inget nät fungerar, det vill säga
(

)

ä

= 1 − [1 −

][1 −

][1 −

]= 1−∏

(1 −

)

Om vi fortsätter att analysera aktuell konfiguration erhålls sambandet för det globala systemet av
systems MOP.
för

= ( )=

flera

[1 − ∏

(1 −

)][1 − (1 −

)(1 −

)]

(2.1)

11.2.5 STEG 3 – SAMMANÄNKA MOP MED MOE
Frågetecknet i molnet, i figur 1, representerar den analytiska process som kanske är den enskilt
viktigaste för att lyckas med att länka samman system med stridseffekt. Det är också den mest
abstrakta där operationsanalytikerns största utmaning ligger. Syftet med processen är helt enkelt
att utreda hur varje enskilt system bidrar, eller med andra ord, påverkar combat outcome. Detta
steg i ramverket syftar till att ta fram ett effektmått, MOE, för det globala systemet alternativt för
individuella system som understödjer (beror på vilket problem som skall lösas).
Vi definierar statusen, , eller det tillstånd av combat outcome (stridseffekt) som respektive
ingående system värderas mot. Det matematiska sambandet för MOE, och för varje ingående
system tecknas som131
=

,

=

,

,

,

,…,

,

(3.1)
Även om konceptet är lätt att teckna är det svårare att exemplifiera.132 Men det handlar om att
finna ett samband mellan hur ett enskilt system, t.ex. en container, påverkar combat outcome
(t.ex. FLER). Det är avsevärt lättare att finna sambandet mellan ett vapenssystem och combat
outcome i denna process.
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11.2.6 STEG 4 – MOE FÖR MULTIPLA MOES
Detta processteg slår samman flera MOE till ett MOE för multipla MOEs. Detta genomförs på
samma sätt som steg 2 ovan. Det generella sambandet tecknas133
=
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,…,

=
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,
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,
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(4.1)
Observera att vid flera MOEs (även för MOPs i vissa fall) så måste ibland en normalisering av
effektmåtten göras. Mätvärdena använder sig förmodligen inte av samma skala, varför en
transformering bör ske av alla värden så att de faller inom intervallet [0,1].134 Det finns andra sätt
att hantera icke-normaliserade värden, men de beskrivs inte utförligare.
Liksom i steg 2 (flera MOPs) måste inbördes förhållanden mellan de ingående combat operations
defineras.
Air
Defense

Runways

Aircraft

Figur 4. Flera combat operations och hur de bidrar till operational outcome
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11.2.7 STEG 5 – SAMMANLÄNKA MOE MED MOO
Nästa steg I processen liknar också det tidigare steget. Här identifieras hur combat outcomes,
MOEs, påverkar campaign outcomes, MOOs. Med andra ord så länkas här MOE till MOO. Vi
har typiskt flera MOE som bidrar till ett MOO. Men de bidrar i olika utsträckning. Sambanden
definieras t.ex. med viktningsgrad till diagrammet i steg 4. Antag att vi värderar hur olika system
bidrar till olika combats i en större operation. Om syftet med operationen är luftherravälde, så
kan detta uppnås genom att antingen bekämpa motståndarens flygbaser (runways) alternativt
hans flygplan. Men det räcker inte för att uppnå syftet om vi inte nedhåller eller nedkämpar hans
luftvärn. De olika ingående MOEs för respektive operation kan viktas ochges olika starka
påverkansfaktorer på MOO.

11.2.8 ETT EXEMPEL
Som nämnts tidigare kan enskilda systems påverkan på operativ effekt analyseras, likväl som
systemets påverkan på enskild stridseffekt. Ett användbart exempel av att behärska grundläggande
metoder som Perry beskriver är att t.ex. för att genomföra en värdering eller utformning av
koncept i en studiefas.

133
134
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Ibid, sid. 666.
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Hotet i scenariot utgörs av ett raketartillerisystem, BM-23, med termobarisk stridsdel. Den har
betydande verkan på små och mellanstora fartyg, även om vapensystemet inte egentligen är
optimerat för sjömålsbekämpning.

1
2
3
4
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6

7

Figur 5. Skyddslöken135
Utifrån detta scenario skall ett antal spelkort jämföras. För varje system beskrivs konfigurationen
så att de inbördes sambanden kan utvärderas. Se exempel figur 6.
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Figur 6. Exempel på ett systems skyddssystem
Sannolikheten för systemets överlevnad mot beskrivet hot kan tecknas som
= 1 − (1 − )(1 − )(1 − ) , där respektive skyddssystems funktionssannolikhet
( , , ) beräknas av sina respektive delsystems sannolikheter multiplicerade med varandra.
Detta exempel visar på en metod att jämföra olika koncept. Där störst värde på MOP motsvarar
högst förmåga till överlevnad (effekt). Andra användbara metoder i samma kontext är t.ex.


Utforma koncept (spelkort) utifrån att angivet krav på totaleffekt (MOP). Utformningen
kan ske genom att laborera med prestanda på olika delsystem.



I olika varianter och i kombination med ovan kan effektekvivalenta eller
kostnadsekvivalenta beräkningar göras utifrån angiven systemkonfiguration.

11.3 SIMULERING AV MILITÄRA SYSTEM
Detta kapitel innehåller dels några allmänna rader för att kortfattat beskriva innehållet i valt
kapitel om simulering, dels en jämförelsediskussion mellan Perrys ramverk och de mer
traditionella simuleringsmetoderna.

11.3.1 ALLMÄNT OM SYSTEM, MODELL OCH SIMULERING136
Ett system kan definieras som en samling hopsatta objekt som interagerar för att uppnå specifika
målsättningar och syften. Systemets minsta (logiskt, ej fysiskt) odelbara komponent kallas för
entitet (eller element). De variabler som ett element kan anta och som bestämmer dess tillstånd
kallas för attribut. När något inträffar som ändrar detta tillstånd har en händelse inträffat.
Robotsystemet på ett fartyg är ett av fartygssystemets element (även vanligten kallat för
136
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delsystem). Fartygsskrovet är även det ett element. Robotsystemets utslagssannolikhet, räckvidd
och robotens fart är attribut. Robotsystemets sensordelar, som upptäcker ett mål, är en händelse
vilket även robotens avfyring och detonation är exempel på.
Två typer av händelseutfall är kategorierna deterministisk respektive stokastiskt händelseutfall.
Det deterministiska inträffar om utfallet är predikterbart genom en direkt relation till ett eller
flera inputs. Om däremot utfallet har viss sannolikhet kopplat till sig är det stokastiskt. I diskreta
system inträffar händelser vid distinkta tidsangivelser. I kontinuerliga system sker händelser
kontinuerligt.

11.3.2 VAPENSIMULERING OCH STRIDSSIMULERING
En simulering är ett försök att förutse tänkbara händelseutfall (och dess frekvens) hos ett system i
en viss beskriven miljö.137 Militära simuleringar brukar indelas och klassificeras som138


Vapen och sensorsimuleringar används då det enskilda systemet skall effektvärderas,
t.ex. den egna överlevnadsförmågan eller träff- respektive utslagssannolikheter mot
modellerade typmål.



Plattformssimuleringar används bland annat för att värdera olika vapenkonfigurationer
eller alternativ som plattformen utrustas med. Ofta genomförs dessa som jämförelseanalys
där den optimala konfigurationen väljs.



Stridsgruppssimuleringar genomförs där multipla plattformar/system simuleras i en
uppgift. Exempelvis för att ge svar på hur utfallen fördelas givet en variation av vissa
parametrar.



Uppgifts- och bedömandesimuleringar (Mission analysis simulation) där t.ex. flera
stridsgrupper simuleras mot en motståndare i ett antal handlingsalternativ (courses of
action).



Teatersimulering kan bestå av multipla uppgifter (missions)

Den största skillnaden mellan simuleringarna ovan är graden av upplösning, där simuleringarna i
listan i turordning har en fallande grad av upplösning.

11.3.3 JÄMFÖRELSEDISKUSSION
Jämförelse mellan simuleringsmetoderna ur Jaiswal med ramverket av Perry för metoder för
Linking System Performance and Operational Effectivness är lite som att jämföra olika perspektiv
på samma tillvaro. En liknelse – Ett hus ser ju sällan eller aldrig lika ut från olika
observationspunkter från olika väderstreck. Anledningen till att välja flera perspektiv är ju att
undersöka objektet ur olika aspektvinklar för att analysera hur den andra sidan ser ut. På samma
sätt är det vid en jämförelse mellan simuleringar och ramverket. Simuleringar används vanligen i
väl avgränsade och definierade scenarion. Främst på grund av att simuleringar tar lång tid att
137
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genomföra – särskilt för komplexa system i en modellerad verklighet (miljö), där både det
komplexa systemet och modellen har oändligt många parametrar. Noggrannheten i underlaget
kan däremot bli avsevärt mycket mer detaljupplöst i simuleringen än vid mer manuella metoder.
Det kan krävas mycket tid för att simulera militär verksamhet. Simuleringen kräver dels enorma
förberedelser, dels lång tid för själva simuleringen om många iterationer önskas för att simulera
ett händelseförlopp. Det kan vara att värt insatsen om du t.ex. vill zooma in på något i stället för
att bara titta på det från ett annat väderstreck.
Men det är också som indikerat i klassindelningen ovan skillnad på simulering och simulering.
Vapensimulering kräver hög detaljeringsgrad, där simuleringskraften läggs på utfall av
mikrosituationer. Vid simulering av stridsgrupp används mycket enklare beräkningsmetoder för
de ingående vapensystemen. Där läggs i stället beräkningskapaciteten på andra parametrar som
t.ex. terrängen, samordnade koordinerade effekter och taktiskt uppträdande såsom exempelvis
framryckningsvägar i relation till topologin.
De metoder som ramverket beskriver har sina fördelar då man i stället måste ha ett
helikopterperspektiv (zooma ut) och ta in så mycket som möjligt i synfältet men ändå ha en
metod för att analysera hur samband mellan olika system påverkar utfallet av strid. Men det är
inte helt sant. Perrys ramverk är just ett ramverk. Det gör inte anspråk på att simuleringeringar är
en alternativ metod. Ramverket kräver att operationsanalytikern integrerar lämpliga metoder där
så krävs. T.ex. kan ett betraktat system simuleras för att leverera ingående parametrar, som t.ex.
funktionssannolikheter, att ansätta i en analys med Perrys ramverk, som just ram. Därför kan
vedertagna simuleringsmetoder av den typ Jaiswal redovisar i allra högsta grad användas för att ta
fram data i något av stegen i Perrys process. Därför finns det egentligen inte något som kan eller
bör ställas emot varandra i fråga om metoder. Beräkningsmodeller, som används för simulering,
är unika för det betraktade vapensystemet och inte allmängiltiga, varför de metoder som
redovisats i Jaiswal är något ur tiden. På en högre nivå i simuleringshierarkin finns
simuleringspaket ända upp till theater level simulations.
Fördelen med Perrys ramverk är enligt min bedömning att, som analytiker har du genom
ramverket en flexibilitet att välja hur djupt du vill gå. Ramverket är i sig en arkitekturmodell för
att kunna göra simuleringar likväl som att det kan vändas i excel. Notera dock att mängden data
som behöver aggregeras ofta är omfattande varför datorstöd är ett måste.

11.4 AVSLUTNING
11.4.1 SAMMANFATTNING
Detta kapitel i antologin har försökt beskriva ett ramverk av metoder vars upphovsman heter
Walter L Perry. Förtjänstfullt gör upphovsmannen till ramverket av metoder en ansats att knyta
ihop systemprestanda, MOP, till combat outcome, MOE, vidare till operativ effekt, operational
outcome, MOO, på ett till synes logiskt sätt. Ansatsen och grundlogiken är mer än berömvärd.
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Det övergripande syftet är att kunna värdera enskilt systems bidrag till operativ effekt. Dock
saknas viss härledning med förklarande exempel avseende det svåraste momentet - att knyta
multipla MOPs till MOE respektive MOE till MOO. Läsaren av detta kapitel såväl som
ursprungskällan ges förklaringen att det är en stor svårighet och kräver critical thinking. Som
introduktion till operationsanalysen är detta för abstrakt.
Om man jämför Perrys ramverk med mer traditionella simuleringsmetoder finner man att de
kompletterar varandra mer än utgör alternativa lösningsmetoder på samma problem.
Bortsett från det faktum och utöver den svårigheten är inte metoden den enda utmaningen för
analytikern. Svårigheten ligger som ofta i liknande resonemang – hur ansätter man korrekta (eller
åtminstone) relevanta värden på de ingående attributen – jämför kvantifiering av kvalitativa
värden. Genom att tillämpa någon form av variationsanalys spelar kanske inte de exakta värdena
så stor roll, utan om man hanterar dem analytiskt och strukturerat inbördes så är mycket vunnet
och kritiska noder/system/förband kan identifieras och prioriteras avseende grundläggande
förmågor så att ”rätt” beslut kan tas.
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11.4.2 REFLEKTION
Alla i ramverket beskrivna metoder är inte verifierade, validerade eller kalibrerade.
Kapitelförfattaren inbjuder till fortsatt utveckling, försök samt experiment i syfte att
förfina/förbättra metoderna. Detta är förmodligen också en av förklaringarna varför läsaren stöter
på en relativt hög abstraktionsnivå i vissa stycken.
Metoderna bygger i stor utsträckning på kvantitativa beräkningar. En stor skillnad mellan
amerikanska och svenska förbands kulturer (och i samhällena också för den delen) är att vi är mer
ovilliga att kvantifiera något vi upplever mer som kvalitativa värden. Likväl är ämnesdisciplinen
operationsanalys så pass viktig att jag fått upp ögonen för något jag känner att jag själv önskar bli
bättre på.
Det intressanta är att reflektera över är huruvida de redovisade metoderna tillför något för svenska
förhållanden. I grunden är ju operationsanalys inget nytt. Men det krävs kompetent och erfaren
personal om djupare analyser skall utföras. Frågan man bör ställa sig på olika avdelningar runt om
i Försvarsmakten och FMV är om kompetensen skall utökas från det fåtal som idag finns i
Försvarsmakten, eller om dessa räcker och kompletteras vid behov med upphandling av tjänst
från t.ex. FOI /RAND/andra konsulter m.fl. Att det finns ett mervärde i att tillföra fler
genererade perspektiv på ett visst givet problem ökar förutsättningarna för att inget förbises av
chefen inför beslutsfattning.
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12 EFFEKTBASERAD ANALYS
Martin Stål
12.1 INLEDNING
I detta avsnitt avhandlas effekt-baserad analys (EBA) som hjälper till att svara på frågan om hur vi
kan påverka våra motståndare, allierade och andra aktörer. Två modeller kommer presenteras.
Kapitlet avslutas med en kort avslutning/reflektion av författaren.
Effektbaserade operationer (EBO) och tillhörande effektbaserade analyser (EBA) försöker
strukturera arbetet med att leverera effekt. Effekt är ett stort begrepp och effekten man vill uppnå
varierar från att påverka enskilda individer till sammanslutningar av länder. När man pratar om
effekt inom operationsanalys är det oftast den operationella nivån som avses.

12.1.1 DEFINITIONER
EBO kan definieras på flera olika sätt och definitionen varierar också i litteraturen. Då begreppet
är stort och inte helt enkelt greppbart definieras EBO enligt följande:
”Effektbaserade operationer är koordinerade militära och icke-militära åtgärder vars mål är att
påverka motståndare, allierade eller någon annan, genom hela konfliktskalan, till att ändra sitt
agerande så att det gynnar oss.”139
Koordinerade – Många militära operationer sker samtidigt och i samarbete med andra
Militära åtgärder – Behöver inte vara regelrätta strider utan även t.ex. show of force eller show of
precense.
Icke-militära åtgärder – Kan vara exempelvis politiska eller ekonomiska
Motståndare eller någon annan – motståndaren behöver inte vara ett annat land utan även tex
organisationer eller hackers.
Genom hela konfliktskalan – Fredstid, skymningsläge eller krig
Händelse – En åtgärd, ett beslut eller ett tillstånd. Ex. bombfällning av ett mål, dimma över en
viss bas.

12.2 AVHANDLING
Precis som när man tittar på olika system är det viktigt vid EBA att man väljer vilken nivå man
analyserar. Ofta är den operation vi analyserar en del av ett större sammanhang. Genom att klara
ut vilken nivå vi befinner oss på just nu blir analysen bättre och kan lättare stödja den
övergripande målsättningen. Följande fyra nivåer kan identifieras:
Nationell - Politisk nivå som påverkar hela landet och andra länder
139

Methods For Conducting Military Operational Analysis, Andrew G. Loerch, Larry B. Rainey, s. 687 (fritt
översatt)
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Operationell – Den nivå som vi i huvudsak avhandlar här, hur stoppar vi militära styrkor
Uppdragsnivå – Hur gupper eller plutoner kan uppnå effekt
Individnivå – Hur soldater slåss, hur enskild soldat agerar i en viss situation
När EBA genomförs kan ett antal hjälpmedel eller byggstenar användas för att hjälpa oss att tänka
på olika sätt och inte i våra gamla mönster. Två av sätten kommer att redovisas och kortfattat
förklaras här.

12.2.1 LOGISKA TRÄD
När vi genomför EBA har vi två huvudsätt att relatera våra operationer i tid:
1. Var är vi idag och hur kommer framtiden att se ut efter att jag har vidtagit en viss åtgärd
2. Vilket är vårt framtida slutmål och hur gör vi för att nå dit
Genom att vår motståndare hela tiden agerar och reagerar på våra åtgärder innebär det första
synsättet att antalet möjliga händelseutvecklingar ökar mycket fort p.g.a. alla förgreningar. Det
blir svårt att förutse vilka åtgärder vi ska vidta efter en relativt kort tid. Detta kallas att man
använder sekventiell logik. Vid sekventiell logik finns det även en risk att man tappar fokus på
målet och bara koncentrerar sig på sina närmaste drag.
Om vi istället utgår från det andra synsättet och tittar hur vårt önskade slutmål ser ut kan vi
analysera vilka krav som måste uppfyllas för att vi ska kunna nå dit. Detta synsätt, att fokusera på
slutmålet, är grunden i EBO. I och med att vissa villkor måste uppnås för att nå slutmålet kallas
detta synsätt för villkorslogik
En parallell till schackspel innebär att sekventiell logik i huvudsak koncentrerar sig på de närmast
förestående dragen medan vilkorslogiken har spelets mål i sikte. Att slå motståndarens kung.
De två synsätten illustreras i figur 2.

Slutmål

Startpunkt

Sekventiell logik

Villkorslogik

Figur 2 Sekventiell logik och villkorslogik
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12.2.2 NÖDVÄNDIGA OCH TILLRÄCKLIGA KRAV
Vid EBA behöver man kunna skilja på nödvändiga och tillräckliga krav. De nödvändiga är, som
det låter, krav som måste uppfyllas för att vi ska uppnå ett visst mål eller tillstånd. De tillräckliga
kraven (som måste vara fler än ett ) utgör en samling krav där minst ett av dem måste uppfyllas
för att vi ska uppnå målet.
För att tydliggöra skillnaden mellan nödvändiga och tillräckliga krav ges ett exempel:
Vår målsättning är att hindra att fienden tar sig till ett visst terrängparti som är viktigt för oss. De
möjliga transportsätten in för honom är att köra dit på den väg som finns in till området eller att
luftlandsätta trupp direkt på platsen. För att vi ska hindra fienden i detta fall kan vi ställa upp två
nödvändiga krav:
1. Fienden måste hindras från att använda vägen (v)
2. Fienden måste hindras från att luftlandsätta trupp (l)
För att uppnå vårt mål måste både 1 och 2 vara uppfyllda.
Vi kan också ställa upp ett antal tillräckliga krav, först för vägen:

1. Vi kan spränga bron längs med vägen (v1)
2. Vi kan minera vägen (v2)
3. Vi kan avdela trupp som hindrar fiendens framryckning längst vägen (v3)
Vart och ett av dessa krav är tillräckliga för att lösa uppgiften. Vi behöver (men måste såklart inte) bara
välja ett av dem. På motsvarande sätt kan vi hindra luftlandsättning på ett antal olika sätt:

1. Luftvärnsskydd (l1)
2. Skydd genom jaktflyg (l2)

12.2.3 SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR
Genom att använda vårt ”träd” som vi kan ta fram enligt 4.3.1 och dela upp våra krav i
nödvändiga och tillräckliga kan vi beräkna med vilken sannolikhet vi lyckas med vår målsättning.
De nödvändiga kravens sannolikheter multipliceras för att få den totala sannolikheten att lyckas.
Har vi däremot ett antal nödvändiga krav kan komplementhändelserna av dessa multipliceras och
den sammanlagda sannolikheten beräknas genom att ta ett minus de multiplicerade
komplementhändelserna. Vi tillämpar detta på vårt exempel i 3.3.2.
Antaganden:

Sannolikheterna för att vi ska lyckas hindra fienden med de olika metoderna är:
P(v1) = 0.7 , P(v2) = 0.5 , P(v3) = 0.3 , P(l1) = 0.5 , P(l2) = 0.7
Detta ger sannolikheter för v, P(v) = 1-(0.3*0.5*0.7) = 0.895 och P(l) = 1-(0.5*0.3) = 0.85
Vi har alltså nästan 90% chans att stoppa fienden på vägen om vi genomför alla 3 åtgärder. På
samma sätt har vi 85% sannolikhet att stoppa luftlandsättningen med luftvärn och jaktflyg.
Det totala sannolikheten för hindra fienden från att ta sig till platsen blir en enkel multiplikation:
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Ptot = 0.895*0.85 vilket blir ca 0.76
Vi har alltså ca 76% chans att stoppa fienden i detta fall om vi genomför alla fem ovan nämnda
åtgärder.

12.3 AVSLUTNING / REFLEKTION
De matematiska sannolikhetsberäkningarna i de visade modellerna är relativt enkla. Det mest
intressanta i kapitlet anser jag vara två saker. För det första att författaren klargör att EBA är ett
relativt nytt område och för det andra att EBA till stora delar handlar om ”ett sätt att tänka”.
Många sannolikheter, som de i exemplet 3.3.2., är svåra att få fram och resultatet till den som
beställt analysen kan i de flesta fall inte uttryckas bara med hjälp av en sannolikhet.
En annan nytta av de beräkningar vi gjorde i 3.3.2. är också att vi kan genomföra en sorts
känslighetsanalys på vårt exempel. Följande frågor blir t.ex. enkla att svara på:
-Vad händer om vi inte kan lägga ut minor? (Chansen att lyckas sjunker ca 9%)
-Vad händer om det är dimma? (Möjligheten att luftlandsätta försvinner och chansen att lyckas
stiger med ca 13,5%)
Hur olika omfall påverkar situationen borde vara av stort intresse för chefen för operationen.
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13 ANALYSSTÖD I INFORMATIONSOPERATIONER
J ONAS H EDLUND
13.1 INLEDNING
Människor fattar sina beslut utifrån vad de tror sig veta. Men hur vet de att det de tror sig veta,
verkligen är sant? Fundamentet för informationsoperationer är att påverka motståndaren så att
denna tror på en felaktighet eller börjar tvivla på vad de vet, medan vi vet om detta och samtidigt
vet att vi själva har en sann och tillförlitlig beslutsgrund.
Informationsarenan och dess informationsoperationer (IO) är definitionsmässigt ett relativt nytt
område och dess analytiska metoder anses därmed relativt omogna. Även den höga sekretess som
ofta präglar IO bidrar till att begränsa spridning av de arbeten som har genomförts inom
operationsanalysområdet. Kapitlet kommer därför i huvudsak att fokusera på viktiga analytiska
och operativa frågor inom IO, samt rekommendera operationsanalytiska metoder för att ta sig an
dessa problem. Vidare kommer kapitlet att beskriva nyckelfrågor för IO och vad som skiljer dessa
åt, jämfört med andra militära operationer och ge en analytisk vägledning i beslutsprocessen.
Kapitlet beskriver först analytiska frågor inom IO för att sedan presentera metoder och tumregler,
slutligen diskuteras möjligheten att använda Jaiswalls krigsspelsmetoder140 inom IO.
Jag har valt att ändra min översatta titel från ”Information Operations and Informations
Warfare”till endast ”Informationsoperationer” (Information Operations). Orsaken till detta är att
US Joint Staff aldrig lyckades att beskriva en godtagbar definition på Information Warfare (IW)
jämfört med IO, varför IW ströks from JP 3-13 2006141. Hädanefter kommer därför inte IW att
behandlas i kapitlet. Eftersom genren IO fortfarande är ung och utvecklas snabbt, kommer jag att
beskriva och om möjligt uppdatera IO utifrån dagens (2011) utgångspunkt och dessutom, där det
behövs för tydligheten, ge en svensk Försvarsmaktssynvinkel på materialet.
Författare till mitt behandlade kapitel är Patrick D. Allen och materialet utgår i huvudsak från
hans text. Texten är i sin tur en del i antologin ”Methods for Conducting Military Operational
Analysis”, där Andrew G. Loerch agerat redaktör. Patrick D. Allen är verksam som chefsingenjör
vid General Dynamics Advanced Information Systems och pensionerad överste (reservist) U.S:
Army. Han har under lång tid arbetat med att designa och utveckla ledningsstöd och strategiska
planer, samt även agerat som konslut i bl.a. USA, Kanada, Storbritannien och Sverige.

13.1.1 DETTA ÄR INFORMATIONSOPERATIONER
Försvarsmakten har definierat informationsoperationer såsom:

140
141

N. K. Jaiswal, Chapter 4, War Games, Military Operations Research, Quantitative Decision Making, (1997).
Joint Chief of Staff, Armed Forces of the United States, Joint Publication Information Operations, JP 3-13, (2006).
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”Med informationsoperationer koordineras verkan på informationsarenan genom att påverka data
och information i syfte att påverka motståndarens eller andra aktörers agerande, samtidigt som
egen verksamhet på informationsarenan skyddas.”142 Syftet är att skapa ett informationsöverläge
för att uppnå ett ledningsöverläge. Informationsmiljön omfattar alla människor och system som
kommer i kontakt med information och är en delmängd av våra olika arenor. Själva
informationsmiljön är uppbyggd av mänsklig kognition, fysisk värld och informationsarenan.
Komplexiteten gör att det ofta är svårt att prognostisera och utvärdera verkan av en insats - men
dess effekt kan vara avgörande. Detta har också noterats av bl.a. Donald Rumsfield som sade
2003: ”This battle we’re in, is as important as any other because it is – quite apart from the reality
of the fact that it’s a war that involves kinetics, it’s also a war that involves people’s minds and
ideas. And that’s terrible important”143
Amerikanska försvarsdepartementet delar in IO i fem kärnverksamheter; Electronic Warfare
(EW), Military Deception (MILDEC) (sv. villfarelse), Computer Network Operations (CNO),
Military Information Support Operations (MISO) (tidigare PSYOPS) 144 och Operational
Security (OPSEC). Dessa kärnverksamheter kan övergripande kategoriseras i tre olika
verksamheter; attack, defence (sv. försvar) och influence/exploitation (sv. påverkan). Denna
struktur passar även väl in i Försvarsmaktens synsätt.145 Notera att fysik attack och information
assurance (sv. informationssäkerhet) ses som stödverksamheter inom IO.
Core Capabilities
EW - Electronic Warfare

MILDEC - Military Deception

CNO - Computer Network Operations

MISO - Mil Info Supp Op (PSYOPS)
OPSEC - Operational Security

Related Capabilities
Public Affairs

Supporting Capabilities
CIMIC

Information Assurance
Physical Attack

Physical Security
Counterintelligence

Intelligence Support

Figur 1. Informationsoperationer enligt US. DoDD 3600.1
Informationsoperationer har som tidigare nämnts alltid använts inom krigföringen. Även Sun Tzu
noterade värdet av att besitta informationsöverläge. ”If you know the enemy and know yourself, you
need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every
victory gained you will also suffer a defeat”146. Idag har dock informationsoperationer fått en större
betydelse pga det faktum att vi lever i ett informationssamhälle. Både militära och civila
verksamheter baseras och utgår från information och informationssystem. Det militära slagfältet har
expanderat och fragmenterats och är idag helt beroende av informationssystem för att kunna
142

Försvarsmakten, Grundsyn Informationsoperationer, (2007).
Donald Rumsfield, Security Defence, Town Hall Meeting i Pentagon, Washington DC. (14 augusti 2003)
144
I senaste utgåvan av DoDD 3600.1 May 2011 är PSYOPS ersatt av begreppet Military Information Support Operation (MISO). Dock kvarstår
samma definition.
145
Föreläsning av Övlt Erik Biverot, FHS, Datateknik/CNO, (15 mars 2011).
146
Lionel Giles, The Project Gutenberg eBook, The Art of War, by Sun Tzu, (2011).
143
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kommunicera och leda styrkorna. Idag översvämmas vi dagligen av information från TV-kanaler,
tidningar och via Internet. Även hela det fysiska elektromagnetiska spektrumet är i anspråkstaget för
detta ändamål. Informationsutbytet sker blixtsnabbt och en liten taktisk händelse kan snabbt växa till
ett strategiskt ärende av global karaktär. I slaget om våra idéer (information) existerar inga timeouts, utan detta sker dygnet runt. P. D. Allen har myntat begreppet ”Idea Battlespace” som är ett
koncept att beskriva ett meddelande (information) som tävlar om dominans med annan information
och hur det interagerar mellan olika individer och intressegrupper.

13.2 ANALYTISKA FRÅGOR/ÄRENDEN I INFORMATIONSOPERATIONER
Informationsoperationers komplexitet och egenskap att genomsyra all verksamhet, gör att analysoch beslutsprocessen har unika särdrag. Detta kapitel kommer att presentera fyra generella
tumregler för IO, följt av sex unika egenskaper kopplat till dem. De första är kopplade till vad
man bör klarlägga i varje IO-applikation: nämligen - vad är det beslut vi försöker besvara?
Tumreglerna berör finansiella- och icke finansiella beslut, hur att definiera omfattning, problem
och begränsningar och slutligen val av teknik för att stödja beslut.

13.2.1 TUMREGEL VID FINANSIELLA BESLUT
Finansiell planering och utfall från detta har ofta en viss eftersläpning och renderar därför ofta i
en flerårig plan. Vidsträckt tidslinjal leder till två konsekvenser. Dels tenderar finansiella beslut
ofta att bli breda övergripande fleråriga beslut om investeringar. Dels är det svårt att sia om
framtiden och informationen om den är ofta ganska ytlig och vag. Ett svenskt exempel är att
HKV hoppas att PRIO ska förkorta den finansiella eftersläpningen.
Finansiell planering i det långa perspektivet och beslutsstöd för IO följer samma mönster. För att
stödja finansiell planering är upplösningen i verktygen och analyserna direkt proportionella mot
den upplösning som efterfrågas i beslutet.
Ofta kräver IO en hög sekretess, men detta skapar problem då man vill finansiera sin verksamhet.
”Syns man inte – finns man inte”. Kan man inte visa sin kärnverksamhet och ha en viss
transparens där, kan man inte heller motivera sin nödvändiga infrastruktur/stödverksamhet såsom
utbildning, test och simulering.
Således är den första tumregeln för att stödja den informationsoperativa finansiella planeringen;
att hålla ekonomiska data på en upplösning och hålla ned sekretessnivån så långt det är möjligt.
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13.2.2 TUMREGEL VID ICKE -FINANSIELLA BESLUT
Icke-finansiella beslut involverar ofta planering, genomförande och utvärdering. Den stora
variationen på beslut och dess olika planeringshorisont inom informationsoperationer gör ickefinansiell planering till en stor utmaning.
Vid den långsiktiga planeringen (deliberate planning, sv. krigsplanläggning) för IO som
innefattar, försvar, påverkan och attack, kan ingångsvärdena vara både omfattande och
detaljerade. Här är det viktigt att analytikerna tar god tid på sig att förbereda, köra och analysera
resultatet. De långsiktiga planeringsverktygen är ofta omfattande och har större bredd och djup
än andra stödverktyg och ofta finns både tid och resurser tillgängliga för att färdigställa resultatet.
När en kris uppstår (crises-action planning) måste man först bestämma om det finns en lämplig
informationsplan för ändamålet. Om inte, måste en ny plan tas fram från start. Om det finns en
förberedd plan måste den förmodligen uppdateras eftersom gruppers attityder kan ha ändrats,
hotbilden kan ha ökat och den potentiella motståndarens infrastruktur för information kan ha
ändrats. Denna kris-planläggning måste slutföras och utvärderas på mycket kortare tid, än
analysen för långsiktig planering.
Verkställighetsplanering (excecution planning) inkluderar planeringen till vad som ska komma att
ske. Tidsförhållandena är oftast timmar till ett fåtal dagar (motsvarande J3 planering). Dess
planeringsverktyg måste vara enklare att förbereda och analyserna ska kunna köras snabbare och
dess resultat ska vara analyserade snabbare än de ovan beskrivna. Ur påverkanspespektivet kan det
t.ex. röra sig om att skicka ett nytt meddelande till motståndaren för att motverka ett drag från
dennes sida. Det kan också röra sig om att med relativt enkla modeller försöka begränsa
motståndarens påverkan på egen infrastruktur. Vad avser planering/analys inför offensiv
informationsoperation, är det även här en avvägning mellan komplexitet och upplösning inför
varje beslut.
Kontinuerlig planering (persistent planning) är en viktig komponent i IO. Man har konstaterat
att lägesbedömningen i IO är mer fortgående än episodisk och att de snabba tidsförhållandena i
en modern konflikt innebär att planeringen inte har några stillestånd.
Övervakning av verkställighet och beslutsstöd samlar in data från pågående
informationsoperation och följer upp och ger stöd för vad som ska ske i nästa moment. I IOförsvarsfallet kan detta ske genom att övervaka automatiska spårsystem, som ska indikera och
varna vid intrång i våra egna datasystem. Dock ska man komma ihåg att det ofta är mer skadligt
att stänga ned ett datasystem än att det utsätts för en attack från en motståndare. Vid
anfallssystem kan det dock vara en fördel om våra egna automatiserade system får agera enligt helt
förprogrammerade rutiner så att snabbhet prioriteras.
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Utvärdering och feed-back, ska ge svar på om uppdraget är slutfört och om en förnyad insats
behövs. Efteranalysen ska också svara på frågorna om det var rätt planeringsförutsättning och om
det förväntade resultatet uppnåddes.

13.2.3 TUMREGEL FÖR ATT DEFINIERA OMFATTNING, PROBLEM OCH
BEGRÄNSNINGAR

Ett av de viktigaste övervägande man har att göra som analytiker är att utröna hur mycket tid som
finns tillgänglig för analys i syfte att stödja det beslut som ska fattas. Ju mer detaljerade modeller
och algoritmer som används för analys, desto mer tid behövs för att förbereda, genomföra och
analysera resultatet. Som tidigare beskrivits varierar djup, omfång, upplösning och tid beroende
på vilken typ av planering som ska genomföras och om det handlar om anfall-, försvar- eller
påverkansoperation. Den svåraste delen av informationsoperationer är att försöka avgränsa
problemet, för att få varje del i beslutsprocessen hanterbar. För att skapa beslutsutrymme för
högre chef är det viktigt att snabbt visualisera handlingsutrymme med riskfaktorer, optioner och
avvägningar. Fastna inte i detaljer utan kom ihåg att högre chefer ofta är målfokuserade.
Presentera gärna grafer och bilder framför tabeller, men ha tabellerna tillgängliga för att kunna
delge detaljerat kvantitativt data om detta efterfrågas.
Var försiktig med att införa nya metoder för att lösa problem. Beprövade och välkända metoder
hyser störst förtroende och val av nya stödsystem bör baseras på existerande teknik/modeller för
att därefter utvecklas till något nytt.

13.2.4 TUMREGEL FÖR ATT VÄLJA METOD SOM STÖD FÖR BESLUT
Modern krigföring, inklusive informationsoperationer, är komplexa och det finns därför en stor
variation av stödsystem för att hjälpa planerare att identifiera de bästa möjligheterna för att hjälpa
beslutsfattare att välja de bästa handlingsalternativen. Det är dock inte möjligt att en stab besitter
all denna kompetens och tillgång till olika stödsystem. Genom att ge staben möjlighet att på ett
enkelt sätt komma i kontakt med rätt expert och rätt stödsystem, kan man lösa denna
komplexitet och stödja planerare och beslutsfattare. Under det senaste decenniet har man vid de
amerikanska J-staberna utvecklat s.k. reach-back support centre för detta ändamål.

13.2.5 SEKRETESSKLASSNING AV INFORMATIONSOPERATIONER
Mycket av verklighetens informationsoperationer är mycket nogsamt skyddat i olika nivåer hos
olika enheter. Det positiva med detta är att det inte är så troligt att förlora all information vid ett
enda tillfälle. Det negativa är att skyddet leder till en betydande okunskap om vår egen
verksamhet och kapacitet. Det rimmar illa med devisen att ”öva på samma sätt som vid insats”.
Genom att använda planeringsmodeller som kan hantera flera sekretessklasser kan man komma
runt detta problem. Även genom att anpassa detaljeringsgraden av information och generalisera
denna, kan man bibehålla tillräcklig sekretess även då informationen förflyttas till nästa lägre
sekretessnivå.
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13.2.6 INFORMATIONSOPERATIONERS GRADERING OCH KOMPLEXITET
Tidsvariationen är stor inom informationsoperationer. Informationsoperationer kan verka under
någon millisekund vid en CNO-attack (computer network operation) eller sträcka sig över år eller
generation när det gäller att påverka människors uppfattning
- såsom exempelvis
mellanösterproblematiken. Men tidsperspektivet i en informationsoperation kan också röra sig
om när insatsen genomförs, innan konflikten bryter ut eller för att förstärka en redan genomförd
operation.
Det fysiska omfånget av en informationsoperation är också mycket omfångsrikt. En CNO-attack
kan ändra några bitar i en datasträng, en annan IO kan omfatta hela globala Internet. Ibland vill
man påverka en person och ibland är syftet att påverka en hel nations befolkning.
Informationsoperationers omfång av komplexitet är större än inom något annat militärt område.
En IO kan behöva fler olika steg med orsak och verkan, för att slutligen bli svår att utvärdera
omedelbart efter utfall. Kanske påverkansoperationer (influence operations) är de mest komplexa
eftersom de tävlar med sitt budskap i ”idea domain”. Även gränserna mellan
kommunikationsutrustning,
sensorer
och
underrättelseutrustning
suddas
ut
i
informationsdomänen. Detta ger upphov till konflikter mellan organisationers gränsdragning och
befogenheter och kamp om resurserna.
Idag finns en uppsjö av olika besluts- och analysstödssystem för analytiker inom
informationsarenan. Ibland kan beslutsfattare lockas att förlita sig på datorsystem istället för att
värdera logiken i resultatet. Det är därför viktigt att alltid hålla människan kvar och inne i
beslutsloopen.

13.2.7 JURIDIK INOM INFORMATIONSOPERATIONER
Vad är juridiskt gångbart för att kunna genomföra en informationsoperation? Frågan är befogad,
eftersom vi rör oss över andra nationers och kontinenters gränser innan vi kanske når vårt mål.
Dessutom rör vi oss i ett område inom juridiken som är nytt och ofta saknar prejudikat. Även om
det kanske är juridiskt korrekt att genomföra en IO på ett visst sätt, måste man beakta det
politiska perspektivet, för att säkerställa att det även klarar en sådan granskning. För att underlätta
för planerare är det viktigt att ta fram handlingsregler (ROE – rules of engagement).
Information mellan samverkande myndigheter, deras ansvar- och befogenhetsområden måste vara
klarlagda. Både för att snabbt kunna utbyta information, för att inte göra dubbelarbete och, inte
minst, för att inte någon information ska hamna mellan stolarna. För svenskt vidkommande kan
det handla om gränsdragning mellan FM (MUST), FOI, SÄPO, FRA och MSB.

13.2.8 INDIREKT EFFEKT OCH FEEDBACK INOM INFORMATIONSOPERATIONER
Det optimala målet med en IO är att påverka uppfattningen hos motståndarens chef och dennes
beslutfattare, men det är en kedja bestående av många delar innan man är där. Även den mest
perfekta påverkansplanen kan fallera p.g.a. motståndaren fattar ett korrekt beslut men av fel
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anledning. Eftersom IO ofta består av en lång händelsekedja är det avgörande att få feedback från
varje steg som ska värderas, innan man går vidare till nästa.

13.2.9 LOGISTIK INOM INFORMATIONSOPERATIONER
Precis som vid att planera en traditionell militär operation är det viktigt vid planeringen inför en
IO att erhålla tillräcklig information om vad som är känt och om vad som kan bli känt innan
beslut ska tas. Informationens förutsättningar ändrar snabbt karaktär och det är därför viktigt när
man begär stöd från underrättelseenheten att man är tydlig med att förklara, till vilket syfte jag
behöver informationen och varför den behövs inom ett specifikt tidsintervall.

13.2.10

UTBILDNING, EXPERIMENT OCH TEST INOM INFOOPS

IO har ofta utelämnats från utbildning, test och experiment. Orsaken till detta har ofta varit att
man varit orolig för att det ska påverka huvudsyftet med övningen och att IO-delen skulle
överskugga resten av verksamheten. Givetvis är det viktigt att träna IO och ett bra sätt att göra
detta är att skapa två parallella nät där man samtidigt kan träna både röd och blå sida.
Informationen över nätverket kan vara både ett riktigt spel och simulerat data.
Experiment kan omfatta analys, seminarier, krigsspel, småskaliga- och storskaliga experiment. I de
tre första typerna kommer representationen av IO att vara begränsat eftersom dessa experiment
ofta spänner över flera års scenarier och att det därför blir svårt att spela in IO. Det småskaliga
experimentet kan visa på hur olika delar interagerar vilket också det större experimentet kommer
att göra. Beakta dock att det större experimentet snabbt växer i omfång och personalinsats.
Huvudsyftet med ett experiment måste dock alltid vara att få prova en hypotes och kontrollera
utfallet.
Att låta IO ingå som en del i testning av nya (analys-)system är politiskt känsligt och det finns risk
för att IO kommer att dominera utfallet. Amerikanska försvarsdepartementet testar inte IO i
deras utvärdering av sin masterplan beroende på att spelen är minst tio år gamla och att dessa
testsystem inte är designade för att hantera försvar av IO. Det är dock av största vikt att tester
genomförs så att beslutsfattare känner trygghet i att testsystemen kan hantera en modern
verklighet innefattande IO.

13.3 METODOLOGI OCH TUMREGLER
För närvarande finns det inga fungerande automatiserade metoder/modeller avseende finansiella
beslut med bäring på informationsoperationer.
Det är svårt att beskriva modeller för icke finansiella beslut eftersom de är så kringgärdade med
sekretess. Inom den amerikanska försvarsmakten använder man för sin vanliga planering Joint
Operation Planning and Execution System (JOPES). Amerikanska försvarsdepartementet har
rekommenderat Information Warfare Planning Capability (IWPC) som stödsystem vid IO.
Systemet ger stöd för olika modeller och varje chef kan standardisera ett axplock av ROE som ger
stöd åt planerare. Systemet ger även en visuell representation av tillgängliga möjligheter inför varje
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givet uppdrag. Det finns även en orsak-och-verkan-del som via interaktiva frågor ger planeraren
trygghet i att inte begå ett avgörande misstag. Systemet har använts för att stödja IO-attacker men
har även komponenter för att stödja påverkansoperationer och MISO.

13.3.1 TUMREGLER FÖR TILLÄMPADE METODER VID INFORMATIONSOPERATIONER
Nedanstående sex tumregler är stöd för att välja metod vid IO-applikationer.
Var tydlig – tydlighet i val av vilket analytiskt stöd som efterfrågas. Tydlighet också vad avser
tidsintervall och detaljeringsgraden (upplösning) och beslutets omfattning.
Hantera omfattning genom att använda antaganden – pga informationsoperationernas
komplexitet, omfattning och dess relationer/sammankoppling kommer beslutsmöjligheterna att
vara många. För att reducera komplexitet och för att skapa förståelse för beslutsutrymmet kan
antaganden vara en framgångsfaktor. Antaganden måste dock vara tydliga och synliga för att vara
trovärdiga.
Bibehåll en analytisk balans – balansera upplösning mot tid till förfogande. Antaganden används
för att reducera avvägningar, men detta måste balanseras med vald metod.
Fokusera på mervärde – analytikerns arbete är att förbättra beslutsprocessen genom att använda
de mest bäst lämpade metoderna. Förbättrad beslutsprocess och ökad kvalitet på beslutet är
mervärdet.
Ha alltid ett back-up alternativ – det svänger snabbt i planeringsfasen och det valda alternativet
kanske visar sig vara ”omöjligt”. Se då till att alltid vara förberedd på t.ex. det näst bästa
alternativet i CoA.
Förstå dina åhörare – välj metod så att auditoriet är väl förtrogen med den. Anpassa din
presentation till kunskapsnivå och erfarenhet inom IO. Ge nya deltagare i ett för övrigt homogent
auditorium en ”förpresentation”.

13.4 KRIGSSPEL
Krigsspel har anor så långt tillbaka i tiden som från 600-talet i Persien. 1824 introducerade von
Reisswitz i Preussen ett avancerat taktiskt krigsspel, som användes i den militära utbildningen147.
Jaiswal 148skriver att simulering och krigsspel ofta blandas ihop, därför definierar han att krigsspel
är simulering med mänsklig inblandning eller med mänsklig spelinteraktion. Gränsdragningen
kommer dock att vara diskutabel eftersom jag anser det vara svårt att bedöma när den mänskliga
interaktionen upphör under en simulering.
Jaiswal fortsätter att klassificera krigsspelen såsom utbildningsspel, planeringsspel och analytiska
försöks/forskningsspel. Slutligen delar han in dem i rigida spel - där man strikt följer reglerna, fria
147
148

Philipp von Hilgers, Eine Anleitung zur Anleitung. Das taktische Kriegsspiel 1812-1824, Board Games Studies 3, (2000).
N. K. Jaiswal, War Games, Military Operations Research, Quantitative Decision Making, (1997).
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spel – som baseras på erfarenhet med en spelledare för avdömning och slutligen semi-rigida spel
som följaktligen är en blandning av de båda första sorterna.
Utbildningsspelen, som beskrivs av Jaiswal, passar bra in i de önskemål Allen senare önskar sig, i
form av ett nätverk med en röd och en blå sida och att detta kombineras med en spelledare.
Planeringsspelen, som beskrivs av Jaiswal, är spel för att utveckla och utvärdera operationsplaner
men även för att ta fram helt nya planer. Även de analytiska försöks/forskningsspelen passar bra in
i dagens spelteori, då man vill prova koncept och doktriner och utvärdera vapenverkan. Dessa
krigsspel är också designade för att köra kontrollerade experiment.
När man ska utveckla ett krigsspel måste man bestämma nivå (ex. brigad, fördelning motsv.) och
givetvis även dess upplösning. (Se figur 2) Scenariot fastställs av spelledningen och respektive
stridsplan utarbetas av respektive lag. Spelledningen väljer sedan efter iterationer att avsluta spelet,
ge resultatet och analysera. I moderna konflikter efterlyser man möjlighet att lyfta in fler aktörer
än endast blå och röd sida. Spelreglerna ska ses som de faktiska förenklingarna av verkligheten
med ex. dess sensors upptäcktsavstånd och Pkill vid olika skjutfall.
Start

Databas
Organisationsdata, utrustning, vapen, am.

Initialscenario
Miljödata, terrängdata
Scenario Utvärdering
indikationsvärde

Information
Scenario Blå sida

Spelledare

Scenario Röd sida
Val av strategi & utförande

Blå stridsplan

Spelregler och modell

Statusrapport

Röd stridsplan

Händelseutveckling

Indikationsvärde (uppdaterade)
baserat på händelsutvecklingen

Spelavslut
Spelavslut

Resultat
Efteranalys
Efteranalys
Stopp

Figur 2. Flödesdiagram krigsspel, Jaiswal..

Figur 3. Flödesdiagram politiskt-militärt krigsspel,
Jaiswall.

Utfallet från spelet bearbetas i någon vald modell, som kan ge svar på förluster och skadeutfall på
personal och materiel. Detta presenteras i statusrapporten, som är underlaget för spelledningen att
avsluta krigsspelet.
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Under rubriken övriga krigsspel presenterar Jaiswal politiskt-militära krigsspel (se figur 3).
Scenariot utvärderas med numeriska värden för indikatorer som ska spegla ingångsvärden såsom
internationella relationer, militär nivå, politisk- och ekonomisk stabilitet. Därefter väljs strategi
som kommuniceras med spelledningen. Den responderar med en händelseutveckling. Denna
utveckling spelas igen med numeriska indikatorvärden, som uppdaterar händelseförloppet.
Därefter itereras detta tills krigsspelet avslutas för analys. Även detta schematiska flödesschema
bör uppdateras för att ge möjlighet att spela in fler intressenter i en militärpolitisk konflikt.
Dessa enkla flödesdiagram av Jaiswal, hjälper till att förstå krigsspels metodik, analys av komplexa
skeenden och modellering. De passar därför väl in i den beskrivning som P. D. Allen gett oss
tidigare i kapitlet om informationsoperationer och dess modelleringar.

13.5 SAMMANFATTNING
Informationsoperationer är ett nytt område med en uttalad komplexitet, som spänner över andra
operationsområden. Komplexitet ger ett komplext beslutsutrymme vilket är en utmaning för en
analytiker, som ska ge beslutsstöd vid informationsoperationer. Den stora sekretess som råder
inom området komplicerar analytikerns arbete ytterligare, men även för förband som vill öva, för
system som behöver testas i en realistisk nivå och inte minst för att få förståelse för sitt eget arbete
och kunna motivera dess existens. Den militära vetenskapen inte minst inom operationsanalys är
under utveckling och därför finns det f.n. ett starkt begränsat utbud av metoder och
simuleringsverktyg inom informationsoperationer.
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14 FRAMTIDENS OPERATIONSANALYSER
Jonas Hedlund
14.1 INLEDNING
I detta kapitel kommer vi att blicka in i framtida operationsanalyser. Det är förvisso omöjligt att
sia om framtiden och framförallt i ett läge där det enda förutsägbara är att förutsättningarna
ändras snabbt och oväntat. Först diskuteras hur negativa aspekter av tidigare förändringar kan
reduceras, därefter övervägs det faktum att det finns saker som inte har ändrats och vilka metoder
som fortfarande fungerar och är användbara. Slutligen ges exempel på nya svåra problem, som
ännu inte har fångats upp, speciellt avseende information och dess användning i det globala
terrorkriget.
Författare till det behandlade kapitlet är Patrick D. Allen, Andrew G. Loerch och Lary B. Rainey.
Materialet utgår i huvudsak från deras text i antologin ”Methods for Conducting Military
Operational Analysis”, där Andrew G. Loerch agerat redaktör.

14.2 HISTORIA OM OA OCH NUVARANDE ANALYTISKA MILJÖ
Operationsanalysen utvecklades under andra världskriget då man ville optimera idéer och teknik
på ett strukturerat sätt. Ofta visste beslutsfattarna inte hur att använda saker på bästa sätt och tog
då hjälp av klipska akademiker för att reda ut problem.
De tidiga operationsanalytikerna skilde sig markant från dagens, eftersom dagens analytiker ofta
kommer från homogena grupper av likartat utbildade analytiker. De tidiga operationsanalytikerna
kom från en mångfald av utbildningsområden och gav olika perspektiv och metoder till analysen.
Dagen analytiker använder ofta ett knippe färdiga metoder och applicerar dessa på militära
problem. De tidiga analytikerna fick själva utveckla metoder och fick själva lära sig de
bakomliggande orsakerna genom observation och datainsamling. De utvecklade, med dagens
mått mätt, enkla metoder, men de behärskade dem till fullo.
Nya problem har kommit fram det senaste decenniet, problem som utvecklade metoder inte
täcker, vilket ger oss en hint om hur militära uppdrag har förändrats. Några anser t.o.m. att OA
har hämmat den militära utvecklingen genom att inte respondera på nya och än mer komplexa
problem.
För att komma vidare måste OA genomföra två åtgärder; tillämpa systemtänk och öppna upp för
tvärvetenskaplig problemlösning.
Dagens analytiker ställs lite grand inför samma problem som pionjärerna gjorde, därför att
problemen inte passar in i gängse modelleringsmönster. Återigen måst man lära sig de
underliggande fenomenen för varje problem och rekvirera personer från andra områden för att nå
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en bättre förståelse. Även modellerna måste byggas nya från grunden. Kanske lite primitiva i
början, men det är så utvecklingen bör ske.

14.3 NYA PROBLEMOMRÅDEN FÖR MILITÄRA ANALYTIKER
USA, som bedriver ett globalt krig mot terror, är i högsta grad engagerade i
informationsoperationer. Mediakriget pågår 24 timmar om dygnet och USA behöver
påverkansoperationer mer än någonsin för att tävla på den mediala arena – ”idea battlespace”,
som P. D. Allen har myntat. begreppet ”Idea Battlespace” är ett koncept att beskriva ett
meddelande (information) som tävlar om dominans med annan information och hur det
interagerar mellan olika individer och intressegrupper över tiden.
Beslutsfattarna behöver verktyg och processer för att snabbt möta anklagelser och för att få ut sitt
budskap på ett sätt som uppfattas positivt. Därför kan nedanstående exempel förbättra processen;






Representera nyckelpersonen tydligt
Formulera tydliga meddelanden och undersök hur de uppfattas på andra sidan jorden
Gör tydliga och kvantitativa avvägningar av meddelandet som vi skickar och för de som
vår motståndare troligast kommer att skicka
Ta fram verktyg och datastöd för att förutspå motståndarens mest troliga meddelande och
stöd för att kontra
Utveckla ett snabbinsatsverktyg så att myndigheter får ut meddelandet först, för att leda
idea-battlespace

Den stora utmaningen gäller dock att försäkra sig om tillförlitlig information (information
assurance) och att det civila samhället har ett tillräckligt dataförsvar. USA:s och Europas ekonomi
och militär förlitar sig mer än någonsin på cyber- och civil infrastruktur, vilket gör den ännu mer
sårbar eftersom kommersiell datasäkerhet ofta har visat sig svag.
Civil datasäkerhet är ett ämne för analys eftersom det är ett svårt problem. Nedan frågor kan vara
en ingång till analys:


Skall vi lagstifta mot företag som inte uppfyller minimikrav vad avser datasäkerhet?



Ska vi föreslå skattelättnader mot företag som har god datasäkerhet? Hur ska den
värderas?



Skall Internet bli indelad i säkra avdelningar där ingen är anonym?



Skall vi inte bara låta marknaden sköta problemen med datasäkerhet?

Analytiska verktyg måste kunna hantera alla inblandade parter i en konflikt och inte bara som
idag hantera egna och motståndaren. Verktygen måste också hantera ändringar och skifte i
intressesfären och uppfattning hos alla inblandade i konflikten. Analysverktygen bör beskriva
grupperna bättre i en stabiliseringsoperation och hantera nyckelfrågor såsom:


Vem stödjer ofta vem?
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Vem är ofta i konflikt med vem?



Vem sitter på makten och vilken typ av makt?



Vem är upprorsmakare? – (Ofta de som tjänar på kaos och konflikt)



Vem är den lokala eller traditionella distributören av mat, vatten, medicin och säkerhet?



Hur kan vi avväpna grupper, upplösa dem och styra in dem till mer stödjande
organisationer?



Vilka är de lokala kulturella yttringarna och hur förmedlar vi dessa på ett kort och koncist
vis till våra förband?

14.4 SAMMANFATTNING
Vi har diskuterat framtida operationsanalys och hur den bör organisera sig genom ett
tvärvetenskapligt synsätt. En stärkt omvärldsuppfattning kommer också att öka kvaliteten på
analyserna. Den globala terrorn, datasäkerheten och stabiliseringsoperationer är bara tre exempel
på nya utmaningar.
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