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Erfarenhetsöverföring inom markarenan med stöd av simulatorteknik.
Sammanfattning:
Internationella insatser har varit en av huvuduppgifterna i Försvarsmakten under de senaste åren,
vilket ökat vikten av erfarenhetshanteringen. Samtidigt har utbildningsmetoder med datorsimulatorer blivit vanligare och den tekniska förmågan att samla in digitalt underlag från sensorer har
utvecklats. Detta arbete visar på hur erfarenheter kan förmedlas med datorsimulatorn StriSimPC
inom markarenan, samt hur modern teknik i framtiden kan stödja erfarenhetshanteringen i Armén
på taktisk nivå.
Dagens hantering av erfarenheter i Försvarsmakten består av flera processer och strategier där
kunskapsspridningen sker via skriftliga rapporter, muntliga föredrag samt praktiska övningar i
olika miljöer. Denna fallstudie av StriSimPC visar dels på systemets funktioner och dess utbildningsmetoder idag, men även på framtida möjligheter där inhämtad digital metadata från moderna
stridsfordon kan bidra till erfarenhetsöverföringen.
De sammanfattande slutsatserna och resultatet visar att StriSimPC kan sammanföra personifierings- och kodifieringsstrategin i Försvarsmakten för att nå en hög lärande nivå vid erfarenhetsöverföring. Hänsyn måste dock tas till vikten av övningsledarens roll, framförallt om systemet i
framtiden ska användas för distansutbildning. StriSimPC kan också vara ett verktyg för studieoch försöksverksamheten som resurseffektivt och med låg risktagning kan får fram resultat som
bygger på simuleringar. Datorsimulatorer som StriSimPC kan i framtiden användas för att skapa
rekonstruktioner av situationer, som bygger på modeller eller på insamlad digital data från fältet
och som kan användas för visualisering och kunskapsbyggande på flera sätt.
Nyckelord: StriSimPC, Erfarenhetshantering, erfarenhetsöverföring, Lessons Learned, modellering, simulering, VBS2.
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Abstract:
One of the main tasks of the Swedish Armed Forces over the past few years has been International
assignments, which increased the importance of the Lessons Learned process. Methods of simulator training with computers have become more frequent and the technical ability to collect digital
data from sensors has been developed as well. This work demonstrates how the experience of
Lessons Learned can be communicated with the computer simulator StriSimPC and how modern
technology in future support experiences from the Lessons Learned process at the tactical level in
the Army.
Currently knowledge sharing consists of several processes and strategies in the Swedish Armed
Forces. This is done by written reports, oral presentations and different practical exercises.
This case study shows the functions of the simulator StriSimPC, methods of training and how it is
used today. The study also describes the future opportunities, where digital metadata acquired
from the modern combat vehicles could contribute sharing of experience in the Lessons Learned
process.
The summarized conclusions indicate that StriSimPC can combine the two strategies for personalization and codification of knowledge transfer to reach a higher level of learning. Account must
be taken to the training officers’ role and his impact when using serious gaming, especially if
StriSimPC will be used for distance learning in the future. StriSimPC can also be a simulation
instrument for experiment and development activities based on resource efficient methods with
low risk factors. In the future Simulators using serious gaming as StriSimPC may be used to create
reconstructions of situations based on models or on the collected digital data from the field. This
can be used for visualization and increase knowledge in several ways.
Key words:
StriSimPC, Lessons Learned process, transfer of experience, modelling, simulation, VBS2.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Eftersom internationella Insatser varit en av huvuduppgifterna i Försvarsmakten under de senaste
tio till femton åren, har även vikten av erfarenhetshantering ökat och det är idag ett prioriterat
område. En av de relativt moderna resurserna för utbildning och chefsträning i Försvarsmakten är
datorsimulatorn StriSimPC. Med StriSimPC är det möjligt att i lektionssalsmiljö tydliggöra situationer, skapa delaktighet, visa på konsekvenser och på så sätt sprida erfarenheter i organisationen.
Jämfört med andra metoder, exempelvis skriftliga rapporter, föredrag eller förbandsövningar i
fält, har datorsimulatorn flera fördelar, men också nackdelar.
För att svara på huruvida StriSimPC är ett lämpligt medium för att sprida erfarenheter, från exempelvis internationella insatser, kan systemets funktioner, dess möjligheter och begränsningar
studeras. En viktig utgångspunkt är hur erfarenhetshanteringen ser ut idag, vilka metoder som
används och vad tidigare forskning visat på. Inom snar framtiden finns större möjligheter att
använda tekniska hjälpmedel som stöd för inhämtning av data från fältet. Hur StriSimPC kan
bidra till erfarenhetshanteringen och hur de nya teknikerna skulle kunna användas för att stödja
erfarenhetsöverföringen analyseras och diskuteras i denna uppsats.
Detta inledande kapitel beskriver arbetets problemformulering, syftet, avgränsningar, källkritik
och de mest centrala begreppen.
1.2 Problemformulering
Inom Försvarsmakten finns en framtagen process för ”erfarenhetshantering” för att lära av både
positiva och negativa erfarenheter. En stor del av själva överföringen i denna process bygger på
skriven text i rapporter, både vid själva insamlandet om vad som skett och vid implementeringen,
det vill säga vid spridningen av kunskap från erfarenheter. Samtidigt ökar användandet av olika
tekniska system som gör det möjligt att spela in, lagra och ta fram data i från tekniska systemen
som används vid insatser. Även tekniska hjälpmedel som datasimulatorer blir mer och mer vanliga i utbildning vid Försvarsmakten.
Vad finns det för möjlighet att föra samman dessa tekniska system med processer för att återskapa och förmedla erfarenheter på nya sätt? I vilken utsträckning detta görs i Försvarsmakten redan
idag? Vad kan ett simulatorsystem som StriSimPC ge för möjligheter i framtiden? Hur kan erfarenheter från insatser och förbandsövningar, eller de som också brukar kallas för Lessens Learned
(LL), överföras till utbildningen med datorsimulatorer för att stödja erfarenhetsutbytet? Vilka
möjligheter och begränsningar ger de tekniska lösningarna utifrån teorier och principer för modellering och simulering? Problemet handlar alltså om vad som är relevant och vad som är möjligt när det gäller att efterlikna verkligheten till en datoriserad simuleringsmiljö.
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1.2.1

Frågeställning

Jag har valt att sammanfatta problemformuleringen med dess tillhörande frågor enligt ovan i en
övergripande frågeställning:
– På vilket sätt kan StriSimPC stödja erfarenhetsutbytet inom Försvarsmaktens markarena på
taktisk nivå?
1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att visa på hur erfarenheter kan förmedlas med datorsimulatorn
StriSimPC och hur den kan bidra till erfarenhetshanteringen inom markarenan. Uppsatsen beskriver det befintliga systemet och de metoder som används idag. Ett delsyfte är att visa på hur utveckling eller tillförda tekniker kan stödja erfarenhetshanteringen inom markarenan i framtiden
och vad det kan innebära.
Ett delsyfte är att uppsatsen i sin helhet ska ge ökad förståelsen, både för läsaren och för författaren, om hur erfarenhetshanteringen är uppbyggd och hur ansvarsfördelningen för LL-processen
ser ut i Försvarsmakten idag.
Jag har valt att studera hur erfarenheter kan förmedlas med datorsimulatorn StriSimPC, samt
undersökt tekniska möjligheter när det gäller insamling av data från fältet.
1.4 Avgränsningar
Arbetets omfattning är avgränsat till att främst studera den simulatoranläggning kallad StriSimPC
och som används för träning av officerare och soldater på den taktiska nivån. Jag har valt att
endast studera detta inom markarenan och inriktat mig på nivån från gruppchefer till högre chefer
och stabsmedlemmar på bataljonsnivå. Simuleringar inom den militära världen används för studieverksamhet, för utbildning och för färdighetsträning vanligtvis inom alla arenor och för alla
nivåer. Exempel är besättningssimulatorer för enskilda skyttar eller piloter, system för dubbelsidiga förbandsövningar i fält eller till sjöss, ända upp till militärstrategiska krigsspel för den högsta politiska nivån.
I arbetet studeras området simulering med hjälp av professionella krigsspel i en datamiljö eller i
datanätverk, likt kommersiella dataspel och det som på engelska kallas ”serious gaming”. StriSimPC är valt som ett fall att studeras inom detta område. Jag har inriktat mig på metoder och
tekniska lösningar och begränsat arbetets fördjupning när det gäller i vilken grad av kunskapsbyggande som StriSimPC kan ge.
I den första delen i erfarenhetshanteringen, insamling av data1, har jag valt att studerat en modern
plattform, stridsfordonet CV90 MKIII för insamling av data från fältet.

1

Se den ”Den ideala Lessons Learned-processen” enligt kap. 4
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1.5 Målgrupp
Denna uppsats riktar sig främst till personer som har inblick i Försvarsmaktens verksamhet, dess
uppgifter och dess utbildningsmetoder. Det krävs inga större förkunskaper avseende de tekniska
systemen eller de befintliga simulatorerna för att kunna tillgodogöra sig innehållet och resultatet i
uppsatsen.
1.6 Datainsamling och Källgranskning
Problemformuleringen har gett ett antal nyckelbegrepp som jag funnit centrala för ämnet. Nyckelbegreppen2 har jag använt för att söka lämplig litteratur och jag har främst sökt vid Anna Lindh
biblioteket, andra lärosätens databaser samt från internet. Jag tog hjälp av en bibliotekarie i syfte
att få hjälp och bredda min sökning. Sökningar på Försvarsmaktens interna databaser och nätverket ”Emil” har också gett mig lämpliga handlingar främst från MSS och HKV. Litteratur i form
av skrivelser och anvisningar har jag även samlat in i samband med studiebesöken. Den använd
litteratur och andra källor redovisas i kapitlet referenser.
För att arbetet skall spegla en så sann bild av verkligheten som möjligt har jag hämtat information
från flera olika källor. Det är ändå nödvändigt att vara kritisk mot viss fakta utifrån att uppgiftslämnare eller källmaterial kan vinkla sin information utifrån ett eget syfte. Nedan har jag beskrivit fem punkter som jag anser vara lämpliga att beakta:
Utveckling av dataspel sker i underhållningssyfte. Det finns stora civila intressen och
ekonomiska vinster som driver utvecklingen av datorspel framåt inom underhållningsindustrin. Detta kan självklart även gynna utvecklingen för militära tillämpningar som ex. av programvaran VBS2. Men det innebär också att realismen i simuleringarna för underhållning eller det korrekta lärandet i spel för nöje inte sätts i första rummet, vilket måste beaktas vid professionella tillämpningar.
Företag vill sälja sina produkter och vinna marknadsdelar. Här gynnar konkurrensen
mellan olika bolag utvecklingen men den gör också att det finns anledning att framstå som
bättre än sina konkurrenter för försäljningens skull. Detta påverkar hur information och fakta
presenteras i marknadsföring och lobbning samt vilken information man väljer att lämna ut
och vilken information som ses som företagshemlig.
Personliga åsikter och slutsatser. Källorna bygger i viss del på inhämtade erfarenheter och
åsikter utifrån enskilda personers upplevelser genom intervjuer och samtal. Det finns därför
en risk att åsikter och slutsatser är selektiva eller godtyckliga.

Exempel på nyckelbegrepp: Erfarenhetsöverföring, lessens learn, StrisimPC, VBS2, modellering, simulering,
krigsspel, dataspel, serious gaming.
2
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Graden av evidensbaserade och vetenskapliga metoder. I huvudsak har jag använt mig av
litteratur som kan anses tillförlitlig och som kommer ifrån vetenskapliga erkända instanser,
men man bör ändå beakta att rapporter och undersökningar som jag har använt som källmaterial kan ifrågasättas utifrån att de till exempel kan sakna tillräcklig grad av systematiska metoder, ha en varierande grad av spårbarhet eller inte uppfyller fullständig falsifierbarhet.
Endast öppen information. Myndigheter, företag och andra organisationer, framförallt inom
försvarssektorn, beaktar hela tiden vilken information som kan lämnas ut. En del information
är känslig och i vissa fall hemlig. I detta arbete har jag använt mig av endast öppna källor vilket är en begränsning i inhämtningen som kan påverkat resultatet.
1.7 Centrala begrepp i arbetet
Nedan följer uppsatsens mest centrala begrepp med definitioner hämtade utifrån flera vedertagna
källor. Vid vissa begrepp framgår hur jag har sett på dess innebörd och på vilket sätt jag kommer
använda dem i arbetet.
Militärteknik: ”Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar
tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter, och inte tekniken i sig.”3 eller som det också står beskrivet om utbildningar i ämnet militärteknik på Försvarshögskolans hemsida: ”- hur tekniken inverkar på militära verksamheter”. Exempel på teknikområden är sensorteknik, vapenteknik, skyddsteknik, farkostteknik och kommunikationsteknik.4
Erfarenhet: ”I vardagligt tal brukar man med erfarenhet mena ungefär "på regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse byggande kunskap eller färdighet". Erfarenhet står här såväl för
den process varigenom denna kunskap eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna
process.”5 Enligt Försvarsmaktens mål och riktlinjer för erfarenhetshantering framgår också att
en ”erfarenheter bygger på individuella och kollektiva kunskapsgivande upplevelser.”
Erfarenhetshantering: I detta arbete menas Försvarsmaktens rutiner och processer för att ta vara
på erfarenheter inom myndigheten: ”Försvarsmaktens erfarenhetshantering syftar till att institutionalisera erfarenheter från insatser och övningar vilket ska bidra till att höja effekten i säkerheten vid genomförande av nationella och internationella insatser.”6 Se också det engelska begreppet, Lessons Learned (LL).
Erfarenhetsöverföring eller erfarenhetsutbyte ser jag som den del inom Erfarenhetshanteringsprocessen där själva ”erfarenheten” överförs från en person eller situation till en annan person eller tekniskt system i någon form. Det kan exempelvis vara genom en muntlig eller skriftlig
rapport, men också som en överföring med stöd av tekniska system, exempelvis med hjälp av en
simulator. Överföringen kan då omfatta t.ex. digital data innehållande GPS-positioner eller metadata från ett vapensystem för att i slutändan stödja kunskapsbyggandet.

HKV skrivelse 19 111: 548 38, Högre stabsofficersutbildning 2012-14 vid Försvarshögskolan, Försvarsmakten, 2011.
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/militarteknik/om-amnet-militarteknik/, 2012-04-07.
5 http://www.ne.se/erfarenhet
6 Mål och riktlinjer för erfarenhetshantering, FM VU 2012, Rickard Åström, HKV.
3

4
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Lessons Learned (LL): Det engelska uttrycket motsvarande erfarenhetshantering som också
används i svenska sammanhang. Enligt en rapport från FOI ”Utveckling av insatsledningens
Lessons Learned – process” från 2009 beskrivs begreppet med en hänvisning till Löfstedt och
Rode (2007 s. 51) på följande sätt: ”ett begrepp som beskriver den process genom vilken erfarenheter i en organisation samlas in, behandlas och följs upp”. Enligt rapporten används LLbegreppet inom organisationer som NATO, FN, EU samt en rad andra länders försvarsmakter.
Modell: Passande för denna uppsats är att definiera det som en abstraktion eller en förenklad
avbildning av verkligheten. En modell kan ha flera olika syften som att t.ex. vara en direkt visuell
avbildning och/eller skapad för att kunna beskriva vissa utvalda samband eller fysiska egenskaper
som finns i den verkliga miljön. De flesta modeller i denna uppsats är datamodeller, dvs. en
implementering av en modell i programvara.7 Se VBS2.
Modellera: Med att modellera eller modellering menas den process där en modell skapas.8
Enligt Encyklopedin på www.ne.se: ” modelle´ring, gestaltning i bildkonst av kroppar och former
med betoning av en tredimensionell verkan.” Se även vidare resonemang i kapitlet teorianknytning.
Simulering: Ordet simulering är centralt i denna uppsats. Enligt Encyklopedin på www.ne.se
förklaras ordet som:”simule´ring (ytterst av latin si´mulo 'efterhärma', låtsa'), att representera ett
system med ett annat i avsikt att studera dess dynamiska uppförande eller för att under laboratorieförhållanden träna behärskandet av systemet.” Vidare resonemang i kapitlet teorianknytning.
Simulatorer: Enligt Encyklopedin på www.ne.se förklaras ordet vidare som: ”apparat eller
anläggning som helt eller delvis efterliknar komplicerade händelseförlopp och maskiner i samspel med människor. En simulator kan direkt upplevas och påverkas på samma sätt som sin
förebild av förare eller operatör. Simulatorer används i utbildning, forskning och utveckling för
att renodla delfunktioner, för att minska kostnader och skaderisker i jämförelse med sådan verksamhet med det verkliga systemet.”
Det finns många olika varianter av simulatorer inom Försvarsmakten. Jag har i denna uppsats
främst studerat den typen av simulatorer som presenteras i en datoriserad miljö som ett system
eller en anläggning, dvs. en datorsimulator. I detta arbete har jag främst studerat StriSimPC som
datorsimulator och programvaran VBS2.

7

Försvarsmaktens handbok i studiemetodik (H Stud), M7740-714051, s.80, 2007

8

Anpassad modellering, Rapport nr. 2009:030, Göteborgs universitet, Jimmy Andersson, Sven Axelsson, 2009.
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StriSimPC är en stridssimulator som består av mjuk- och hårdvara att nyttjas i klassrumsmiljö.
Den är avsedd att simulera stridsmiljöer och scenarier för utveckling och vidmakthållande av
förbandens och befattningshavarnas förmågor över lång tid.9 StriSimPC använder sig av programvaran VBS2. Anläggningar finns bland annat vid Livgardet, vid MSS i Skövde och vid
utlandsstyrkan i Afghansistan. StriSimPC benämns även under andra namn, exempel som: Insatstränaren, StriSim Pluton, av FMV kallad CRT (Classroom Trainer) och även benämningar som
VRX (Virual Reality Exercise), Serious Gaming och SteelBeasts förekommer. Jag har valt att
hålla mig till ”StriSimPC” för alla benämningar av den datorsimulator jag studerat.
Virtual Battlespace 2 (VBS2) En datamodell i form av en programvara för simulering och ”Serious gaming”. VBS2 är efterföljaren till VBS1 och är utvecklat av United States Marine Corps
(USMC) i samarbete med Bohemia Interactive Australia med flera.10
Steel Beasts (SB) En programvara för dataspel och simuleringar med främst pansarfordon som är
framtagen av företaget eSim Games för Microsoft Windows. 11

Bildspel och Protokoll från Användargruppmöte StriSimPC, FM 2011
http://armory.bisimulations.com/products/vbs2
11 http://www.esimgames.com/
9

10
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2 Teorianknytning
2.1 Inledning
I detta kapitel beskrivs en teorianknytning om modellering och simulering som är vald utifrån den
överföring som görs då en verklig situation ska överföras till en användbar modell skapad för datasimulering. Teorikapitlet utgör främst studier av litteratur där läroböcker ur LIM-serien12 och Försvarsmaktens handbok i studiemetodik13 bidragit till stor del. I slutet av kapitlet beskrivs ”Blooms
taxonomi för lärandemål”14, en teori för hur lärande kan nivåsättas utifrån givna målsättningar.
2.2 Modellering och Simulering
Utbildning och träning med hjälp av datasimulatorer kräver en miljö att förhålla sig till. Denna
miljö skall vara en spegling av verkligheten i någon form, där kravet och graden av realism beror
på vad syftet med modellen och simuleringen är. Som det beskrivs i läroboken Grunder i militärteknik måste man ”bedöma i vilka avseenden modellen skiljer sig från verkligheten. Ibland kan
skillnaden vara obetydlig, ibland ar de sa stora att modellen leder alldeles fel.”15
En modell är en förenklad representation av verkligheten och framtagen för att användas i ett
visst syfte. En modell kan exempelvis beskriva ett stridsförlopp på stridsteknisknivå, som en
duellsituation mellan två farkoster. Modellen ger en gemensam bild av problemet att diskutera
kring, vilket i sin tur ger ökad probleminsikt och analogier. Den kan också vara skapad för att på
olika nivåer återge olika flöden eller effekter av hela system.16 Några generella och lämpliga
frågor att ställa vid bedömning av en modell för att förstå dess möjligheter och begränsningar är:
• Vad är modellen gjort för?
• Vilka förenklingar och antaganden är gjorda?
• När gäller modellen?
• Hur fel blir resultatet och kan det förutsägas?
• Hur ändras felet?
• Är felet godtagbart? 17
Dessa frågor kommer jag återkomma till och besvara under analysen av StriSimPC.
2.2.1

Modellhierarki

När en modell skall beskriva de högre nivåerna krävs generellt en högre nivå av aggregering. Det
vill säga en anhopning av olika element, vilka tillsammans ger en helhet i ett större sammanhang.
Medans om de lägre nivåerna skall studeras, exempelvis stridsteknisk- eller teknisknivå, ökar generellt behovet av detaljeringsgrad. Förhållandet mellan Försvarsmaktens nivåer och modellhierarkins
behov av detaljeringsgrad eller ökad aggregering framgår av den schematiska bilden nedan.

12

Lärobok i militärteknik, serie utgiven av Försvarshögskolan, ISSN 1654-4838, Stockholm, 2007-2012
Försvarsmaktens handbok i studiemetodik (H Stud), kp. 4.2 2007
14 Se även bilaga 1.
15 Andersson, Kurt, Grunder, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2007
16 Försvarsmaktens handbok i studiemetodik (H Stud), kp. 4.2 2007
17 Bildspel modellering, Peter Bull, 2011
13
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Figur 1 beskriver en modellhierarki och Försvarsmaktens syn på hur nivåerna kan kopplas till kravet på graden av
detaljer vid modellering. Källa: FM H Stud, 2007, s 125.

Utifrån den nivån som modellen är skapad och dess syfte, formas kraven på vilka förenklingar
som kan göras. Exempelvis kan kravet på en visuellt realistisk bild av verkligheten vara viktigast
för en person som ska ta till sig en situation eller viss miljö när han/hon tittar på modellen. I ett
annat fall behöver inte utseendet vara viktigt, utan istället måste ”miljön” som presenteras i modellen ge en realistisk bild av de tekniska och fysiska krav som den verkliga miljön ställer för att
en simulering ska ge en rättvisande bild och ett riktigt resultat. Här kan självklart en kombination
av dessa två principer vara nödvändig och hänsynen variera i olika grad.18
2.2.2

Simulering

Att genomföra en simulering19 av en modell kan uttryckas som att man ”kör eller provar modellen”, dvs. vad modellen ger för resultatet när indata tillförs. Det innebär också att man har kopplat
på en tidsfaktor och kan undersöka hur resultatet förändras eller upprepas under en viss period.
Simulering med hjälp av en modell är ett tillvägagångssätt då fullskaliga försök ofta är tidskrävande, dyra, riskfyllda eller kanske omöjliga att genomföra.20 En simulering av en modell kan
vara deterministisk. Det betyder att med ett givet utgångsläge blir slutresultatet alltid detsamma.
Men i verkligheten kommer resultaten att variera mellan försöken till en följd av slumpen. En
modell som tar hansyn till slumpens inverkan kallas stokastisk.21
2.3 Blooms taxonomi för lärandemål
Blooms taxonomi för lärandemål beskriver olika steg och nivåer av lärande. Den lanserades av
den amerikanske psykologen Benjamin Bloom år 1956.
I stort bygger Blooms taxonomi på tanken att kognitiva händelser kan delas in i sex komplexa
nivåer. För att kunna uppnå förmågan att värdera, den högsta nivån, bygger det på antagandet att
Försvarsmaktens handbok i studiemetodik (H Stud), kp. 5.5, 2007
Definition av ordet ”simulering” och ”simulatorer” enligt avsnittet centrala begrepp.
20 Försvarsmaktens handbok i studiemetodik (H Stud), kp. 4.2 2007
21 Andersson, Kurt, Grunder, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2007
18
19
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studenten först behöver den mest nödvändig faktakunskapen (den
lägsta nivån), förstå den informationen för att sedan kunna tillämpa
den, där efter kunna analysera, syntetisera och så småningom
komma upp till nivån för att kunna värdera den.22
Figur 2 Blooms taxonomis sex komplexa nivåer. I bilaga 1 framgår en svensk tolkning av Blooms taxonomi med några
aktiva verb som beskriver lärandets resultat. Bilden hämtad från http://en.wikipedia.org, 2012-05-07.

De sex nivåerna i den svenska tolkningen av Blooms taxonomi med några värdeord:23
Hög nivå

Låg nivå

Värdering - Att kunna bedöma, producera, planera och generera något nytt.
Syntes - Att kunna dra egna slutsatser, sammanställa och sammanfatta fakta.
Analys - Att kunna ta isär komponenter och identifiera samband mellan olika fakta.
Tillämpning - Att kunna utföra något utifrån de fakta och den kunskap man fått.
Förståelse - Att kunna förstå fakta och använda dem med egna ord.
Kunskap - Att kunna ta till sig fakta och memorera dem.

I uppsatsen kommer jag referera till ovan nämnda teorier om modellering, simulering och lärandenivåer för att beskriva på vilket sett StriSimPC svarar mot dem.
2.4 Tidigare forskning och studier
Det finns en hel del forskning inom området ”träning med simulatorer” och lärande av dataspel.
Det amerikanska inflytandet är påtagligt, troligen eftersom de är stora användare och utvecklare
av simulatorsystem för miltärt bruk. Även Sverige har en väl framskjuten position både genom
Försvarsmaktens verksamhet och genom företag som BAE Systems och SAAB Training Systems, som utvecklar och tar fram produkter för träning med simulatorer. Sverige är också ett
framstående land när det gäller kulturexport av kommersiella dataspel. 2011växte spelexporten
med över 50 % och den svenska spelbranschen omsatte då närmare två miljarder kronor.24
Många arbeten och artiklar utgår ifrån frågeställningar om datasimulatorers nytta ur ett pedagogiskt perspektiv, där själva lärandet av dataspel eller ”serious gaming” sätts i fokus. Jag har valt
att studera hur erfarenheter kan förmedlas med datorsimulatorn StriSimPC och de tekniska möjligheterna när det gäller insamling av data från fältet. Framför allt två rapporter,25 skrivna vid
Försvarshögskolan, gav inspiration avseende hur erfarenhetshanteringen i Försvarsmakten skulle
kunna sammankopplas med datasimulatorer.
Metoder och processer angående erfarenhetshantering eller ”Lessons Learned” är områden som
är väl utforskade både nationellt och internationellt. När det gäller forskning om erfarenhetshantering i Försvarsmaktens är det främst FOI:s studier och teorier som jag tagit del av.
22
23

Elliot W. Eisner, The quarterly review of comparative education, BENJAMIN BLOOM 1913–99, 2000
Se även bilaga 1.

http://www.dataspelsbranschen.se/nyheter/2012/4/25/. Hämtat 2012-05-07.
Krigsspelande och Spel som stöd för ständigt lärande inom Försvarsmakten från Ledningsvetenskapliga
avdelningen vid FHS, 2010
24
25
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3 Metod
Denna uppsats är kvalitativ och bygger på studiebesök, intervjuer och studier av litteratur. Utifrån
fallstudiemetodiken har jag valt att studera en specifik simulator (StriSimPC). Uppsatsen är
skriven inom ämnet militärteknik och visar på kopplingen mellan teknik (datorsimulator), taktik/metodik (erfarenhetshanering) och användaren (chefen/officeren).
Inledningsvis redovisas Försvarsmaktens erfarenhetshantering kopplat till teorier om Blooms
taxonomi för lärandemål samt tidigare forskning om förmedlingsstrategier för kunskap. Jag har
använt mig av såväl litteraturstudier som semistrukturerade intervjuer26 med olika nyckelpersoner.
Därefter presenteras och analyseras simulatorn StriSimPC för att klarlägga dess möjligheter och
begränsningar avseende såväl hård- som mjukvara. Detta arbete sker främst med stöd av teoribildningar om modellering och simulering samt genom SWOT-analys. Även stridsfordon CV90
MKIII som datakälla för att öka realismen i simuleringarna behandlas, liksom kortfattat några
andra av simulatorsystem från markarenan. I arbetet används såväl litteraturstudier som semistrukturerade intervjuer samt studiebesök vid pågående verksamhet.
Utifrån problemformuleringen har jag valt fyra fokusområden att studera:
Allmänt om ansvar och metoder för erfarenhetsöverföring i Försvarsmakten.
Utbildning och erfarenhetsöverföring med StriSimPC.
Tekniska möjligheter och begränsningar med StriSimPC.
Framtida möjligheter och visioner för erfarenhetsutbyte med StriSimPC.
Utifrån uppsatsens problemformulering, samt de fyra fokusområdena, har strävan varit att ställa
öppna frågor27 vid intervjuerna. Exempel på formulerade frågor finns i intervjuguiden, bilaga 2.
Vid studiebesöken har officerare studerats och intervjuats i rätt miljö. Följande fyra studiebesök
är genomförda. SWEDINT vid Livgardet vid två tillfällen, Markstridsskolan (MSS) vid P4 Skövde och vid BAE Systems AB Örnsköldsvik.
Slutligen sammanfattas resultat och slutsatser utifrån arbetets frågeställning och med en övergripande diskussion.

Alan Bryman, 2008. s.415,
”Öppna frågor” enligt metodböckerna Samhällsvetenskapliga metoder och Fallstudier: design och genomförande.
26
27
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Processen har varit iterativ d.v.s. jag har arbetat parallellt i olika steg enligt figuren nedan. Fokus
i alla steg har varit uppsatsens syfte.

A.

B.

C.

Idé

Förstudie

Insamling av data
Studier av litteratur

Frågeställning
Metod

D.
Fallstudie med
studiebesök
intervjuer och
samtal

E.
Analysering
Diskussion
Resultat

Iterativ process med fokus på arbetets syfte.

Figur 3 beskriver mina metodsteg och dess innehåll i stort. Processen har varit iterativ. Fokus i alla steg har varit uppsatsens syfte om datorsimulatorers bidrag till erfarenhetsutbyte inom markarenan.

A. Bakgrund från idén, problemformulering (återges i kap.1). Utformning av metoden. (kap.3).
B. En förstudie genomfördes för att konkritisera problemformuleringen, kartlägga området i stort
samt börja forma metoden. 28 (Återges delvis i kap.1, 2 och 3).
C. Insamling av data från tidigare forskning och studier av litteratur utifrån problemformuleringen och arbetets syfte. (Återges som empiri främst i kap.4 o 5).
D. Fallstudie av datasimulatorn StriSimPC genom studiebesök, intervjuer, samtal samt studier av
insamlad data. Detta i syfte att skapa en systemförståelse och få fram praktiska exempel att
hänvisa till. (kap. 5). Även en mindre fallstudie av det digitala stridsfordonet - CV90 MKIII
görs på motsvarande sätt och med en avslutande SWOT-analys. (del av kap.5).
E. Slutligen analyseras empirin och fallstudien och slutsatser dras (kap.6). Som stöd för analysen
används en SWOT-analys. Resultat och slutsatser sammanfattas och presenteras i en övergripande diskussion (kap.7).

28

Förstudiens syfte formulerat utifrån Försvarsmaktens handbok i studiemetodik (H Stud), s. 27, 2007
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3.1 Reflektion och diskussion av metoden
Metodens största förtjänst är att den gett arbetet dess bredd genom flera kunniga personers åsikter
och erfarenheter. Tillvägagångssättet har också på ett bra sätt gett mig en god förståelse för datorsimulatorers bidrag till erfarenhetsutbytet, vilket var en del av arbetets syfte. Metodens främsta
brist anser jag är de olika selektiva urval som gjorts avseende både litteraturen och vid val av
respondenter.
Litteraturen
Urval av litteratur har varit selektivt och begränsat utav mina valda nyckelbegrepp. Med andra
nyckelbegrepp, sökord eller andra sökmotorer hade annan litteratur kunnat väljas. Eftersom även
mängden träffar och utbudet av litteratur inom området är stort, har även här ett selektivt urval
gjorts.
Respondenterna
Valet av respondenterna som jag intervjuat eller samtalat med är utifrån mina uppsatta riktlinjer.
Mina val av personer är också utifrån mina bedömningar av hur väl de skulle kunna ge svar på
min frågeställning. Troligen skulle ett val av andra personer även ge andra svar, eftersom det i
mångt och mycket bygger på personliga uppfattningar. Jag har valt att kombinera intervjuerna
med studier av litteratur och studiebesök för att ge ökad validitet till mina svar.
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4 Erfarenhetshantering i Försvarsmakten
4.1 Inledning
Inledningsvis ger detta kapitel en bakgrund och en beskrivning av dagsläget avseende erfarenhetshanteringen i Försvarsmakten i stort. Kapitlet beskriver strategier för kunskapsförmedling
och givna riktlinjer inom organisationen. Underlag avseende erfarenhetshantering kommer ifrån
tidigare forskning gjord av FOI och FHS, ett studiebesök vid MSS där intervju med Mj Johnny
Gullstrand om erfarenhetshanteringen genomfördes, samt utgivna riktlinjer från HKV.
4.2 Historiskt perspektiv
I en rapport utgiven av FOI år 2009 ”Utveckling av Insatsledningens Lessons Learned-processer”
som är skriven av Liselotte Dahlén har en analys och beskrivning av Försvarsmaktens erfarenhetshantering gjorts. I rapporten beskrivs att inom Armén uppfattades erfarenheter från de internationella insatserna länge som ickerelevanta för invasionsförsvarets verksamhet. Rapporten
uttrycker också att Armén inledde sin utveckling av sin erfarenhetshantering i samband med
Bosnieninsatsen i början av 90-talet. Där kom officerare i kontakt med nya NATO begrepp som
”Lessons Learned” (LL). Eftersom internationella Insatser har varit en av huvuduppgifterna i
Försvarsmakten under de senaste tio till femton åren, har även vikten av erfarenhetshantering
ökat och det är idag ett prioriterat område.
4.3
4.3.1

Erfarenhetshantering i Försvarsmakten idag
Den ideala Lessons Learned-processen

En tidig modell beskriver en strukturerad LL-process i fem steg som brukar kallas den ideala
Lessons Learned-processen.29 Stegen behandlas i turordning men arbete kan påbörjas i senare
steg medans arbete i tidigare steg fortgår. Senare i detta arbete ligger fokus framförallt på ”insamlingssteget”, dvs. hur man samlar in data från en situation i verkligheten och ”implementeringssteget”, dvs. hur erfarenheten förmedlas och sprids vidare som kunskap.

Hämtad från FOI Rapport, Utveckling av Insatsledningens Lessons Learned-processer, 2009.
Ursprung FOA-R 00928-201-SE, Lindgren, 1998.
29
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Figur 4 En strukturerad LL-process i fem steg, kallad ”den ideala Lessons Learned-processen”. Modellen är ursprungligen hämtad från en FOA-rapport från 1998. Källa: Liselotte Dahlén, FOI rapport ”Utveckling av Insatsledningens
Lessons Learned-processer”, 2009.

4.3.2

Personifierings- och kodifieringsstrategin

Hur en kunskap förmedlas och lärs ut kan beskrivas på flera olika sätt. I utbildningssammanhang
är Blooms taxonomi ett sätt att beskriva på vilken nivå lärandet sker. När det gäller komplexa
erfarenheter som ska förmedlas krävs generellt en hög nivå av lärandet. Även hur kunskap som
en erfarenhet förmedlas är också intressant att studera.
Ett sätt för att förklara hur kunskap förmedlas i en organisation är att studera i vilka forum den
sprids, i vilka kanaler den överförs samt vilka generella strategier som används. Liselotte Dahlén
beskriver i sin FOI-rapport två tydliga och vanliga strategier för att sprida kunskap inom Försvarsmakten, Personifierings- och kodifieringsstrategin. Dessa strategier återfinns i tidigare studier gjorda av Arnestrand30 samt av Björk och Karlsson.31
Personifieringsstrategin innebär att kunskap oftast förmedlas muntligt mellan personer som
träffas och som har en personlig relation eller ingår i ett gemensamt nätverk. Spridningen sker
både i formella och informella sammanhang, den kan vara slumpmässig eller organiserad genom
till exempel ett erfarenhetsseminarium efter en genomförd insats. Strategin värderas generellt
högt i Försvarsmakten och ses som favoriserad, vilket är en av slutsatserna från Björk och Karlssons studier. En styrka är att den är bra på att överföra så kallad tyst eller implicit kunskap32. Till
dess nackdel hör att det är en process som är svår att kontrollera och följa upp.
Kodifieringsstrategin bygger i huvudsak på skriftlig dokumentation som kan lagras och spridas. Kodifieringsstrategin är idag den strategi som dominerar Försvarsmaktens formella erfarenhetshantering och
Lessons Learned-process.33 Dess styrka är att processen går att formalisera och att informationen inte är
personbaserad utan stannar kvar i organisationen när personal byts ut. Ett problem är dock, trots att
erfarenheterna lätt går att sprida som text, att det inte är säkert att den förmedlade kunskapen kan tas
emot och omsättas så att de högre inlärningsnivåerna uppnås. Överföringsmetoden är alltså begränsande
och den tysta kunskapen är svår att förmedla via text eller som Arnestrand uttrycker det i sin rapport
(2005 s.28); ”Den typ av erfarenheter som efterfrågas inom organisationen är av sådan karaktär att
dokumentation sannolikt inte är lämpligt som överföringsmedium”.
4.3.3

Lilla och stora loopen inom Försvarsmaktens erfarenhetshantering

Figuren nedan är en modell som ursprungligen är skapad för att beskriva LL-processen inom FN och
sedan lånad och anpassad av Försvarsmaktens insatsledning. Den är generell och beskriver på ett tydligt
sätt även förhållanden i Försvarsmakten. Framförallt beskriver den de två cykliska förlopp som kallas
lilla- respektive stora loopen.
Arnestrand, Elias, Att lära av varandra – Om kunskap och erfarenhetsöverföring mellan den svenska försvarsmaktens internationella insatser, 2005.
31
Björk, Anders och Karlsson, Hans G, Erfarenhetshantering i Försvarsmakten, 2004.
32 Tyst kunskap, engelska tacit knowledge, term för de uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för
givna i mänskligt handlande. implicit, om en tanke som inte direkt utsägs, men om vilken det kan visas att ett
visst resonemang förutsätter dess riktighet. Källa: www.ne.se
33 FHS Rapport, Spel som stöd för ständigt lärande inom Försvarsmakten, 2010.
30
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Figur 5 Visualisering av Försvarsmaktens erfarenhetshantering med ”lilla och stora loopen”. Källa: Figuren återfinns i
skrivelse HKV 2010-12-22 23 386:70621 ÖB U 11, s.27. Just denna figur med kompletterande textrutor är hämtad ur
rapport FOI-R-2891-SE.

Lilla loopen kännetecknas av ett snabbt förlopp där både formella och informella vägar är möjliga.
Oftast sprids erfarenheterna muntligt genom personliga nätverk. Uppkomna erfarenheter inom
lilla loopen är oftast genererade inom egen enhet eller i dess närhet och generellt gör ingen djupare analys av erfarenheterna pga. de korta tidsförhållandena. Den lilla loopen återfinns i alla organisatoriska nivåer34 och personifieringsstrategin är den som gäller i huvudsak.
Stora loopen kännetecknas av djupare bearbetning och analys av ofta flera insamlade erfarenheter och tidsförloppet är betydligt längre än i lilla loopen. Det sker generellt inte någon direktspridning tillbaka till enskilda individer i Försvarsmakten från stora loopen, utan återkopplingen
är via formella underlag som styr organisationen, t.ex. via doktriner, reglementen och utbildningsanvisningar. Stora loopen berör alla nivåer men är tydligast på den strategiska och operativa
nivån.35 Den stora loopen ger även underlag till försvarsforskning och utvecklingen på stridsskolorna
och det dominerande tillvägagångssättet är kodifieringsstrategin som sätt att hantera kunskap.36
Lilla och stora loopen är självklart förenklade modeller av en komplex verklighet och gjorda för
att lättare beskriva förlopp inom erfarenhetshanteringen.
FOI Rapport, Utveckling av Insatsledningens Lessons Learned-processer, 2009.
Ibid.
36 FHS Rapport, Spel som stöd för ständigt lärande inom Försvarsmakten, 2010.
34
35
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I en något nyare rapport utgiven vid Försvarshögskolan 2010, där fokus är mer på just spel som
stöd för lärande inom Försvarsmakten, fortsätter resonemanget om erfarenhetshanteringen i den
ideala LL-processen samt den lilla- och stora loopen i Försvarsmakten. Här åskådliggörs processerna i modellen nedan med kopplingar till några organisationsenheter inom Försvarsmakten.

Figur 6 LL- processerna i Försvarsmakten. 1 och 2 tillhör den lilla loopen. 3 och 4 tillhör den stora loopen.
Källa: FHS-Rapport ”spel som stöd för ständigt lärande inom Försvarsmakten”, 2010.

Nedan återges beskrivningarna av pil 1-4 i figur 6 som visar den lilla- och stora loopen i erfarenhetshanteringen i Försvarsmakten enligt rapporten ”Spel som stöd för ständigt lärande inom
Försvarsmakten” utgiven vid Försvarshögskolan 2010:
1) Erfarenhetshantering inom Utlandsstyrkan och återmatning till den missionsspecifika
utbildningen vid internationella utbildningsenheten (IntUtbE). Tillhör den lilla loopen.
2) Erfarenhetshanteringen inom taktiska staben/missionsdeskar och de stödjande funktionerna
för utlandsstyrkan. Tillhör den lilla loopen.
3) Erfarenhetshantering på central försvarsmaktsnivå inom insatsprocessen i Högkvarterets
insatsstab (HKV/INSS). Tillhör stora loopen.
4) Erfarenhetshantering inom gemensamma skolor samt genom forskning och studier.
Vidarebefordrar erfarenheter till övriga förband i Försvarsmakten. Tillhör stora loopen.
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4.3.4

Riktlinjer och ansvar i Försvarsmakten

Ansvaret för att erfarenheter från insatser sammanställs och kommer Försvarsmakten till nytta är
tilldelat Chefen INSATS under Överbefälhavaren enligt HKV riktlinjer. Syftet med erfarenhetshanteringen är att höja effekten och säkerheten vid genomförandet av nationella och internationella insatser.37 Även övningsverksamheten, nationell som internationell samt uppgifter som
syftar till stöd till samhället ingår i erfarenhetshanteringen.
En erfarenhet är en upplevelse av betydelse för verksamheten och de bygger idag främst på individuella och kollektiva upplevelser som rapporteras in skriftligt. Respektive stridskola inom
Försvarsmaktens tre arenor har ansvar för att samla in, analysera, dokumentera och lagra erfarenheter.
Enligt anvisningar38 från Markstridskolan ska den som anser sig ha observerat eller självupplevt
en erfarenhet författa en erfarenhetsrapport. Rapporten kan skrivas av en eller flera personer.
Erfarenheterna kan vara positiv och visa på händelser som bör bibehållas eller bygga på en negativ erfarenheter och beskriva situationer där det finns behov av förändring. Generellt ska en erfarenhet som rapporteras vara:
Användbar och ha giltighet under en längre tid
Värdefull och bedömas kunna utveckla eller påverka insatsorganisationens effekt
Objektiv
Grundad på fakta
Om innehållet i rapporten är av hemlig karaktär hanteras den enligt särskilda rutiner och tar
generellt längre tid att handlägga. Öppna rapporter får av naturliga skäl en större och snabbare
spridning.
4.4 Resultat från intervju - Erfarenhetshanteringen vid markarenan
Erfarenhetsrapporterna som omfattar markarenan sammanställs vid Markstidsskolan i Skövde där
bl.a. Mj Johnny Gullstrand arbetar med att sammanställa och hantera rapporterna. Även lokala
förband, Försvarsmaktens olika centra och den Internationella utbildningsenheten (IntUtbE) som
utbildar utlandsstyrkan, är delaktiga och har ett ansvar när det gäller erfarenhetsinsamling och
spridning39. När flera rapporter pekar på samma företeelse och ett mönster kan identifieras kallas
det för ”Lessons Identified” (LI). ”
En LI är en positiv eller negativ erfarenhet som är identifierad genom en eller flera erfarenhetsrapporter som är sammankopplade (klustrade) eller av annan rapport (t ex slutrapport) som är
analyserad av LL-handläggare. För att dessa mönster och erfarenheter lättare skall upptäckas
krävs en god sortering och att analyserna av rapporteringens detaljer sammanställt ger en helhet
där slutsatser kan lyftas fram förklarar respondenten. Genom att använda sig av en databas med
sökfunktioner kan dessa sammankopplingar lättare identifieras. Detta datoriserade sorteringsarbete har MSS påbörjat och utveckling sker. Enligt Mj Johnny Gullstrand finns det utvecklingspoMål och riktlinjer för erfarenhetshantering, FM VU 2012, Rickard Åström, HKV.
Anvisningar för ifyllnad av rapporter inom Arméns Lessons Learned process, Markstridsskolan, 2012.
39 HKV 2010-12-22 23 386:70621 ÖB U 11, s.27
37
38
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tential och MSS har ambition att kunna ta fram mer statistik och göra mer avancerade sökningar
för att kunna se mönster. Idag finns inget centralt databassystem för hantering av erfarenheter i
Försvarsmakten, men MSS använder ett försökssystem som är framtaget av FOI och som kallas
LLIMS.40
Som ett exempel på mängden rapporter beskriver Mj Johnny Gullstrand att utlandsmissionen i
Afghanistan, FS20 gav över 202 erfarenhetsrapporter som i sin tur gav 108 LI-rapporter. Rapporterna sträcker sig över ett berett område och omfattar erfarenheter angående allt från materielfrågor till taktiska beteenden.
Respondenten gav också exempel på ett område som kan utredas genom LI är t.ex. vad ökade
stridsavstånd på över 1000 m innebär för förbandets verkanssystem. Ett annat område som har
studerats och därefter prövats, både i datorsimulatorer och under övningar, är vilken effektökning
en fyrvagnspluton har jämfört mot en trevagnspluton. Resultatet var sedan ett underlag som låg
till grund vid framtagningen av Insatsorganisation 2014 (IO14), där plutonerna har fyra stridsfordon per pluton.

Olika metoder t.ex.
erfarenhetsrapporter
och aktiv inhämtning

Lessons Learned
Rapport

Söker i
kollektiva
minnet

Om nej,
”Implementering”
Lessons Learned
Rapport direkt.
Ärendet
avslutas.
Bibehålls i
minnet.

Lessons Identified
Rapport

Beslut
Beslutsrapport

Figur 7 ”Den ideala Lessons Learned Processen” i bakgrunden med en schematisk beskrivning av de processer och
rutiner som finns för erfarenhetshantering i Försvarsmakten och som är kopplade till databasen som ett centralt ”minne”
i mitten. Källa: Skrivelse ”Anvisningar för ifyllnad av rapporter inom Arméns Lessons Learned process”, MSS, 2012

40

Lessons Learned Information Management System (LLIMS).
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5 StriSimPC
5.1 Inledning
Detta kapitel beskriver inledningsvis systemet StriSimPC med programvaran VBS2 och förklarar
hur systemet är uppbyggt, dess tekniska funktioner i stort. Därefter kommer ett avsnitt om det
digitaliserade stridsfordon och hur det kan ge indata till StriSimPC. Slutligen beskrivs syfte och
utbildningsmetoder för StriSimPC i Försvarsmakten idag. Underlaget i kapitlet bygger på studiebesök, intervjuer, samtal och insamlat källmaterial.
5.1.1

Datorutvecklingen och krigsspel

Att använda krigsspel har en mycket lång historia där de äldsta kända spelens ursprung kommer
från Asien, exempelvis Schackspelet. I modern tid kan krigsspel definieras som ”Iscensättande
av spelat krigs- eller stridsförlopp med minst två antagonistiska sidor där utfallet påverkas av
sidornas agerande.”41 I den svenska militära utbildningen blev krigsspel en etablerad metod
under 1800-talet efter inhämtad kunskap från Preussen. Datorutvecklingen har sedan haft en
enorm påverkan på krigsspelandet. Den teknologiska utvecklingen påverkar dock inte krigsspelandets övergripande syfte eller principer. De grundläggande förutsättningarna och kärnan i metoden förblir detsamma.42
Tekniken har gett nya möjligheter och gjort krigsspel till en effektivare metod att använda i utbildning, studier och bedömningsarbeten. Främst kan datortekniken öka krigsspelandets kvalitet
genom att automatiserar flera funktioner och ta hänsyn till stort antal parametrar under korta
tidsförhållanden. Tekniken kan även minska kostnaderna för krigsspelande genom och minska
behovet av personal. Inget pekar dock på att krigsspelandet helt kommer att ersätta de traditionella formerna av övning och utbildning. 43 StriSimPC är en datorsimulator som kan använda modern programvara och som Försvarsmakten valt att utveckla och satsa på inom området krigsspel,
engelska motsv. ”serious gaming”.
5.2 Systemets funktioner, gränsnit och ingående element
StriSimPC är en anläggning där hårdvaran består av ett antal datorer sammankopplade i ett nätverk i klassrumsmiljö och mjukvaran som används idag är främst VBS2.44 Nätverket byggs upp
som ett lokalt fristående nätverk, men möjlighet att binda samman flera nätverk över exempelvis
internet eller Försvarsmaktens eget nät (FM IP) är tekniskt fullt möjligt.45 Detta är dock ej gjort
idag utifrån beslutet om auktorisation från Försvarsmakten, 2011.46
5.2.1

Gränssnitt mot användare

Enligt TEMU för StriSimPC ska användaren kunna verka i sin roll som chef och befattningshavare med stöd av olika gränssnitt mot simuleringen. Hård- och mjukvaror som utgör gränssnitten
Försvarsmakten, Nomen FM, 199 enligt FHS-rapport ”Krigsspel”, 2010
Bracken, Paul Bracken (2001) War Gaming In The Information Age s. 47 enligt FHS-rapport “Krigsspelande”, 2010
43 FHS-rapport ”Krigsspel”, 2010
44 Data program, Virtual Battlespace 2
45 Skrivelse: HKV 2011-11-14 13 301.82554 TEMU StriSimPC CRT.
46
Skrivelse: HKV 2011-03-28 09 621.53825 Auktbest B1-B4 för StriSimPC_3145
41
42
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ska vara möjliga att anskaffa utan utveckling. Modifieringar till eventuellt svensk materiel ska
vara möjlig såvida denna inte är kostnadsdrivande.47
5.2.2

Hårdvaran

Anläggningen vid SWEDINT är uppbyggd i en lektionssal som är delad i två delar. Det större
utrymmet har tolv datastationer för användarna som tränas. Vid varje station sitter normalt en
användare, men flera användare kan sitta vid samma skärm t.ex. om en besättning i ett fordon
med förare, skytt och chef skall tränas. Även en konsol utformad som en ratt finns för att underlätta framförandet av fordonet, se nere till vänster i bilden nedan. Framför alla användare finns en
stor filmduk. Anläggningen har även ett högtalarsystem samt bärbara mikrofoner som kan placeras ut därifrån ljudupptagningar vill göras. Varje station har också headset för kommunikation
och även bärbara radioapparater används som komplement.

Figur 8 StriSimPC vid SWEDINT/Livgardet. Foto Björn Westerdahl, 2011.

Den andra delen består av ett mindre, bakre utrymme som utgör kontrollrum. Kontrollrummet
rymmer 4-6 personer och har datastationer som styr scenariot i simulatorn med stöd av teknisk
kunnig personal och övningsledaren. De två utrymmena är avskilda med en stor glasruta. Via
mikrofoner och högtalar kan kommunikation ske mellan de två utrymmena, men det går även lätt
att gå emellan via en dörr.

47

Skrivelse: HKV 2011-11-14 13 301.82554 TEMU StriSimPC CRT.
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Figur 9 Bilden är taget inifrån kontrollrummet ut genom glasrutan. Storskärmen längst ner i lektionssalen presentera här
en överblick av terrängen. Detta kan t.ex. användas vid övningar i eldreglering av indirekteld eller Close Air Suport
(CAS). Källa: Livgardets personaltidning Persen 2011 nr. 8. Foto Björn Westerdahl.

I anslutning till lektionssalen finns rum för datorservrar samt förvaring av extra datautrustning.
StriSimPC anläggningen kan byggas upp i vilket utrymme som helst där ett nätverk av datorer
kan byggas. Anläggningen vid MSS i Skövde motsvarar uppbyggnaden med den skillnaden att
kontrollrummet inte är ljudisolerat ifrån träningsutrymmet.

Figur 10 Bild på StriSim/LTA kompani vid MSS i Skövde. Källa: MSS Bildspel om StriSimPC från, 2009.

5.2.3

Mjukvaran

Behoven skall styra vilken mjukvara som används i simulatorn och den ska kunna bytas ut beroende på behov och den kommersiella utvecklingen. De två huvudprogramvarorna är
SteelBeasts Pro och Virtual Battlespace 2 (VBS2). VBS2 har används vid de tillfällen jag gjort
studiebesök vid SWEDINT och är den programvaran som jag har studerat.
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Här följer några utvalda exempel på krav på funktionalitet i simuleringsprogramvaran hämtade
ifrån TEMU för StriSimPC från HKV, 2011.
Några allmänna funktioner som är angivna som skall krav:
Grundläggande övningsscenarier som kan genomföras individuellt. Efter genomförandet ska
övningar i grupp kunna påbörjas.
Möjlighet att vara en ensam deltagare där övriga aktörer styrs av AI.(Administratör)
Möjlighet att vara ett större antal deltagare (minst 200) där övriga aktörer styrs av AI.
Möjlighet att ordna deltagarna i flexibel indelning i befattningar, grupper och besättningar
utifrån träningsbehov. Samtliga ska t.ex. kunna agera gruppchefer med AI-styrda soldater eller bemanna grupperna med deltagare.
Några övningsledarfunktioner som skall krav:
Övningsledare ska kunna delta i simuleringen på valfri sida och befattning.
Möjlighet att kunna lägga till, ta bort, skada, nedkämpa samt återuppväcka, reparera enheter
som styrs av deltagare eller AI.
Möjlighet att gruppera deltagarna i olika roller i syfte att underlätta uppstart av simulering
från en plats (övningsledarplats).
Några övriga funktioner som bör finnas:
Ljudupptagning av samtliga elevers kommunikation i rum för uppföljning under genomförande samt för utvärdering efter genomförande.
Övningsledning ska kunna ge röstinspel till internt kommunikationssystem till samtliga eller
till särskilda övningsdeltagare.
Kunna stänga ner funktioner vid klientdator för att öka realism.
5.3 Virtual Battlespace 2 (VBS2)
På hemsidan48 för försäljning och marknadsföring presenteras VBS2 som en omfattande programvara som ger förmåga till utbildning, simulering och utveckling. VBS2 är utvecklat av företaget Bohemia Interactive Simulations (BISim).
VBS2 kan användas för individuella eller kollektiva utbildningar där de
övade använder programvaran på vanliga stationära datorer. Utbildningen bygger på ett kognitivt synsätt, dvs. förmågan att uppfatta, ta in
och tolka information. Användaren får med VBS2 träna förmågan att
utveckla och genomföra en plan och direkt reagera på händelser som
påverkar planen. Genom ett utformat scenario, skapat i förväg av instruktören utifrån utbildningens målsättning, ger VBS2 möjlighet till
mängdträning och förståelse för olika händelseutvecklingar.
Figur 11 VBS2, bild från BISim

48

http://products.bisimulations.com, 120305
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VBS2 är en spelbaserad konfigurerbar virtuell miljö, där modellerade system använder verklighetstrogna data/prestanda och ger ett realistiskt resultat vid simulering i olika scenarier.

Figur 12 Exempel på miljöbild. Svensk soldat vid sitt fordon från träning av utlandsstyrkan i StriSimPC (VBS2) från
Livgardet/IntUtbE 120223.

Programvaran hanterar en rad olika verktyg för att skapa nya utbildningar scenarier, virtuell
videor för flera olika användargränssnitt. Import av verkliga terrängområden eller skapande och
konfiguration av nya 3D-modeller är möjligt. Vad som kan göras utifrån användarnivåerna i
VBS2 utifrån kunskapsnivå definieras enligt följande tabell av BISim49

Som lägsta nivå kan användaren som är tränad ”spela” i ett skapat scenario och ta del av utvärdering som en ”After Action Review” (AAR) där moment kan spelas upp i efterhand i olika vyer.

49

http://products.bisimulations.com, 120305
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Nedan är ett exempel på en AAR-bild från en filmsekvens där en duellsituation utvärderas.

Figur 13 Stillbild från instruktionsfilm ” VBS2 technology overview video, After-Action Review (AAR)” .
Källa: http://products.bisimulations.com/training, 120213.

5.4 Den visuella modellen
Modellen av miljö i StriSimPC som bygger på VB2 kan presenteras på flera olika sätt. Den kan
återges som en kartbild i 2D eller som bild i 3D-vy. 3D-vyn kan presenteras utifrån olika perspektiv. Exempelvis sett från en person som befinner sig på marken eller sittande i en bil och ser
omgivningen genom en vindruta eller som en mer överblickande vy, ”helikopterseende”.

Figur 14 3D- vy i helikopterperspektiv till vänster. 2D-vy kartbild till höger. Kartbilden är en skärmdump från kontrollrummet där övningsledaren också kan se alla avatarer (simulerade personer) och fordon som symboler. Kartbilden
innehåller digital geografisk information. Källa: SWEDINT/Livgardet 120223.

Vilken vy som skall presenteras går att välja och kan styras av övningsledaren från ett kontrollrum. I vissa övningsmoment och vid utvärderingar kan överblick och möjligheten att se hela
sammanhanget eller en kartbild vara givande. Vid andra moment kan användarens vy begränsas
till ett perspektiv mer lik verklighetens, d.v.s. situationen presenteras som du ser den med dina
ögon. I en mer överblickande vy syns din egen person, eller fordonet du sitter i, i bilden.
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Dataföretag som exempelvis Presagis erbjuder grafik lösningar av terrängmodeller för programvaror som VBS2. Genom importering av 3D modeller och GIS-format50 som korrelerar till databasformat som exempelvis OTF, JCATS, JSAF, CTDB, CDB, Open Flight med flera, tillförs
digital information, vilket ger möjlighet till mer realistiska modeller för simulering. Det finns en
databas kallad ITspatial för realtids visualisering som har utvecklats för att använda programvaran ArcGIS för att stödja interaktiva 2D och 3D modeller utifrån GIS-format. 51

Figur 15 Vilken vy som skall presenteras för användaren kan övningsledaren styra. Foto: Björn Westerdahl, 2011.

5.5 Digitaliserade stridsfordon – kan ge indata till StriSimPC
I detta avsnitt beskrivs hur digitaliserade fordon kan bidra med data för att skapa en modell av
verkligheten som kan användas vid simuleringar. Alltså data som senare användas i StriSimPC
och kan bidra i erfarenhetshanteringen. Underlaget är främst inhämtat vid ett studiebesök och
ifrån personal vid BAE Systems i Örnsköldsvik, Samtal har där genomförts med Björn Andersson och en telefonintervju är gjord med Johan Persson.
5.5.1

Metadata från CV90 MKIII

I början av 2000-talet började BAE Systems att
utveckla ”den digitaliserade CV90 vagnen”. Idag
innehåller en CV90 MKIII omkring 20-30 datorer
som styr och reglerar de flesta system för optimering, exempelvis för framdrivningen, verkanssystemen, sensorerna, verkan och motverkanssystemet
(VMS). Det innebär också att data kan loggas och
sparas samt kan hämtas ut för analys i efterhand.
F
Figur 16 CV9035 MKIII är ett digitaliserat stridsfordon som Holland och Danmark har beställt av BAE
Systems.52 Bild är från BAE Systems.

50 Geografiska Informations System (GIS)
51
52

http://www.presagis.com/
http://www.army-technology.com/projects/cv90/
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Delar av informationen från de tekniska systemen presenteras och användas självklart av besättningen när vagnen används. Metadata från de tekniska systemen används och utvärdera också av
tekniker på flera nivåer för funktionskontroller, felsökning och underhåll. Intressant i detta sammanhang är att den informationen också kan användas för att återskapa situationer och händelser
i en datasimulerad miljö visuellt. Här finns alltså möjlighet att dels studera enskild besättningsmän olika handhavanden i vagnen, men också få fram hur vagnen har används utifrån metadata
från givare som kan presentera hastigheter, positioner, tornets riktningar, skjutdata från eldgivningar, olika VMS-åtgärder mm.53
5.5.2

Digitala systemet i CV90 MKIII

Stridsfordonets datasystem är mycket omfattande och upplösningen på metadata som kan hämtas
ut för att återskapa vilka signaler som skickats till olika system vid olika tillfällen är hög.
Det digitala system i CV90 MK III är i stort uppbyggt av två domäner; Vehicle control system
(VCS) och Vehicle information system (VIS).
VCS är ett realtids operativsystem som styr och kontrollerar logiken i vagnen, exempelvis öppnande av ramp, tända lysen, reglera varvtal i motorn, kraften från växellådan mm. Programvaran
är egenutvecklad för CV90 och körs på robust hårdvara speciellt framtagen mot kraven för att
kunna verka i svåra miljöer. Mjukvaran är CAN-baserad54 och inget operativsystem som besättningen arbetar i eller ser som användare av vagnen. Jämför med den programvaran som finns i en
modern personbil och som styr och reglerar många funktioner utan att du som förare behöver ta
hänsyn till det vid körning.
VIS är en Windowsbaserad programvara som pressenterar den information som VCS domänen
hanterar och pressenterar den på bildskärmar. VIS ger besättningen information om t.ex. vapeninställningar, motorinformation, olika varningssignaler. Cirka 1500 olika larm kan presenteras i
VIS för besättningen eller för tekniker utifrån vad man är intresserad av.

Figur 17 Bildskärmen och manöverpaneler på förarplats i CV90 där data från VCS presenteras genom VIS.

53
54

Dokument ”Vehicle Simulation System”, BAE Systems genom Johan Persson, 2012.
Controller Area Network
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Gränsytan mellan VCS och VIS är CAN-baserad (Controller Area Network) vilket är en rekommenderad praxis för fordon som definierar hur och vilken data som kommuniceras mellan de
flesta elektroniska kontrollenheter i ett fordons nätverk. Typiska enheter som regleras är motorn,
bromsar och växellåda.55 VIS får inte påverka viktiga funktioner i VCS som kan störa vagnens
vitala funktioner.
5.5.3

Standard för film- och bildformat

CV90 MKIII är utrustad med flera kameror för observation runt om fordonet. Även kamerabilderna presenteras för besättningen på VIS-skärmarna och idag används PAL-format, Phase Alternating Line56. PAL är ett äldre analogt format för färgkodning men i närtid kommer formatet
ändras till digitalt bildformat, vilket kommer medföra enklare inspelning och lagring av filmsekvenser. Formatet kommer följa STANAG 4609 som är en standard som beskriver gemensamma
metoder för utbyte av rörliga bilder mellan olika system inom NATO-länder. STANAG 4609
bygger i stor utsträckning på digitala tekniker och lösningar som har utvecklats av den kommersiella TV-, video- och filmindustrin som har en stark standardiseringsbas för att utbyta program
världen över.57
Standardiseringar av format och gränssnitt möjliggör att informationen från verkligheten från en
CV90-vagn lättare kan användas för behandling i andra system och programvaror. BAE Systems
C-ITS AB som utvecklar interaktiv träning och simulering har tittat på att koppla ihop programvaror som exempelvis VBS2 och Steel Beasts (SB) med metadata som den moderna CV90vagnen kan leverera. (SB är en programvara framtaget av företaget eSim Games för Microsoft
Windows). 58
5.5.4

Framtiden

Inom snar framtid kommer alltså metadata från de tekniska systemen, filmer från kameror och
sikten samt inspelat tal och radiotrafik att loggas, lagras och vara tillgängligt i digitalt format som
indata till exempelvis VBS2 eller SB. En rimlig tidhorisont för detta är enligt Johan Persson vid
BAE Systems två år. Trenden är också tydlig enligt Johan Persson; Kunderna är intresserade av
att kunna använda data från CV90 på för simuleringar i syfte att kunna ta vara på erfarenheter
från instanser och övningar.
Enligt Björn Andersson vid BAE Systems är det fullt möjligt att förse plattformar med funktionaliteter där metadata kan användas för ex. After Action Review (AAR) om det vore önskvärt.
Kunderna har dock (hittills) tack nej. Vid utställningen Eurosatery i Paris under våren 2012
lanserade BAE Systems ett nytt verktyg för AAR och det återstår att se vilket genomslag det får
för tekniken i framtiden.

Introduction to J1939 Version 1.1, Markus Junger, 2010.
http://www.ne.se/lang/pal
57
Implementation Guide, Motion Imagery (MI) STANAG 4609 (Edition 3), NATO, 2009
58 http://www.esimgames.com/
55
56
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5.5.5

Analys av CV90 MKIII

I denna analysdel har jag utgått ifrån tidigare kapitel om erfarenhetshanteringen, teorin och kopplar de mot det digitaliserade stridsfordonet. Här tydliggörs CV90 MKIII förmåga endast avseende själva insamling av data för en simulering, exempelvis i StriSimPC. Detta hänvisas alltså till
insamlingsfasen i den ”ideala Lessons Learned-processens”.
Slutsatser av det digitaliserade stridsfordonet
Genom de digitaliserade stridsfordonens detaljerade insamling av metadata finns stora möjligheter att inom ungefär två år kunna visualisera händelser via datasimulatorer som StriSimPC. Detta
ger i sin tur nya möjligheter förmedla erfarenheter på ett sätt där både personifierings- och kodifieringsstrategins fördelar kan komma till nytta.
I kombination med digital information från andra informationskällor och sensorer på slagfältet,
som ex. bilder/filmer, ljudinspelningar, positionsanvisningar, geografiskdata och data från digitaliserade ledningssystem,59 blir insamlingen detaljrik. Detta ger en tydligare helhet av en situation
än utifrån rapporter endast grundade i huvudsak på de mänskliga intrycken.
Tekniken för insamling av data har kommit långt. Många delsystem är framtagna och det som
saknas för att få ett operativt system, med helhet från stridsfordonet till StrisimPC, är i huvudsak
beställningar från intressenter görs. Självklart behöver också metoder och rutiner för hela erfarenhetshanteringen att anpassas utifrån de nya tekniska möjligheterna. Eftersom utvecklingen
kommit långt, kommer det troligen snart även finnas färdiga lösningar att köpa som COTS60 för
Försvarsmakten.
I dagsläget är det inte alla moderna militära fordon som har denna utbyggda digitalisering som
CV90 MKIII har. I framtiden kan det tänkas att även andra farkoster och sensorer blir digitaliserade och kan lagra metadata på samma sätt. Detta skulle kunna ge möjlighet till erfarenhetsöverföring med StriSimPC även från andra områden eller funktioner.
Nya risker uppstår när system bygger på ny teknik och ny programvara, vilket ger okända sårbarheter. I framtiden kan då exempelvis motmedel inriktas mot att slå ut ett stridsfordon genom att
påverka mjukvaran. Här måste hänsyn till nya hot studeras och hanteras för att tekniken skall ses
som robust. Funktioner för dubbelsidiga övningar61som gör att delar av programvaran kan slås ut
på distans, som en del av stridsdömningen, kan ju vara en lämplig funktion vid övningen men
mycket riskfyllt vid ett skarp läge. Denna funktion skulle kunna ge stora konsekvenser om man
tänker sig att den skulle kunna aktiveras av en motståndare under insats.
Nya funktioner för insamling av data kräver också ett förhållningssätt till hur informationen ska
hanteras. Det kan gälla hänsyn till bl.a. hur spridning, lagring och tillgängligheten ska skötas, vad
säkerheten kräver och vilka effekter de kan ha på beteendet hos användarna.

59

Ex. Stridsledning bataljon (SLB). Det ledningssystem som är under införande på manöverbataljonerna.
Commercial-off-the-shelf, vara som kan köpas eller licensieras från en öppen marknad.
61 Två förband övar mot varandra i terrängen.
60
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5.5.6

SWOT-analys av CV90 MKIII

Som stöd för analysen har jag använt mig av ”SWOT-analys”. (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). På så sätt fångas slutsatser som både styrkor, svagheter och osäkerhet in i
en tydlig matris som knyter an till i den fortsatta diskussionen och resultatet i uppsatsen.

Externa egenskaper

Interna egenskaper

Figur 18 Modell för en SWOT-analys. Ett sätt att förtydliga styrkor, svagheter och osäkerhet i en analys. Källa:
http://www.lerdell.com/om-oss/lerdellipedia-ordlista/swot-analys-definition/ Hämtad: 12-04-22.

Goda faktorer

Skadliga faktorer

Styrkor

Svagheter

Framtida möjligheter till visualiseMoraliska och etiska aspekter som kan
ring via StriSimPC.
påverka agerandet negativt (kan även
vara en positiv begränsning).
Metadata från händelser för utvärdering, statistik och utredningar.
Avancerad teknik som kräver mer
specialkunskap vid underhåll.
Ger precision och spårbarhet. Detaljrik information med hög upplösTekniken ligger före metoderna för
ning.
hur informationen ska användas.
Uppgradering av ny programvara.
Möjligheter
Hot
Standardiseringar av format och
gränssnitt – möjliggör integration
med andra system. (simulatorsystem
och ledningssystem).
Samarbeten mellan Försvarsmakten,
FMV, industrin och andra länder för
ökad effekt och minska kostnaderna.
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5.6 Något om andra simulatorsystem (STA, LTA, BTA och BT46)
Stridsträningsanläggningen (STA). Ett mobilt system för att träna och utvärdera förband som
genomför övningar i fält med olika simulatorsystem. MSS i Skövde är ansvariga för systemet
men den kan användas i hela landet. Systemet är sammankopplat med det laserbaserade simulatorsystemet BT 46.
Ledningsträningsanläggning (LTA). Den träningsanläggning som använder en datosimulerad
miljö för att träna och utvärdera främst Arméns bataljonsstaber och dess förmåga att i leda förband på taktisknivå. Miljön påminner dels om befintliga ledningshytter i kombination med datasalar. Den jag har besökt finns vid Markstridsskolan i Skövde.
Besättningsträningsanläggningen (BTA). En träningssimulator för att träna besättningar för
stridsfordon och stridsvagnar på stridsteknisknivå. Miljön och panelerna liknar platserna i ett
stridsfordon. Anläggningen finns bland annat vid MSS i Skövde.
Laserbaserade simulatorer BT 46. Simulatorer som använd vid dubbelsidiga övningar bland
annat inom Svenska Armén. Simulatorer finns till de flesta eldrörssystem, från eldhandvapen till
stridsvagnskanoner. Systemet använder tvåvägssimulering med laserpulser som avges från verkanssystemet och som reflekteras tillbaka från målets monterade reflektorer. Detta indikerar det
exakta avståndet till målet som används i komplexet ballistiska beräkningar som bedömer om en
träff hade uppnåtts. Simuleringen utförs i realtid tid och verkan kan indikeras med blinkande ljus
på målet och rapport i interna radiosystemet. BT 46 simulatorer används av många försvarsmakter och nya tillämpningar samt möjlighet att simulera framtida vapen är stor. Systemet utvecklas
och levereras av Saab Training Systems. 62
5.6.1

Andra simulatorer som stödsystem till StriSimPC

Dessa ovan nämnda simulatorsystem skulle kunna vara samkopplas med StriSimPC för att tydligare kunna sprida kunskap och erfarenheter. Alltså vara ett samverkandesystem till StriSimPC
som likt det digitala stridsfordonet lämnar indata för vidare simuleringar. Exempelvis skulle
skjutdata och träffresultat från vapensystem med BT46 vara ett sätt att få in realistiska data från
dubbelsidiga övningar i fält till StriSimPC. Eller Besättningsträningsanläggningen (BTA) skulle
kunna utgöra en mer realistisk miljö varifrån fordon styrs i StriSimPC.
Nyttan med att sammankoppla andra simulatorer med StriSimPC är idag begränsat av auktoriseringsbeslut och kräver mer praktiska försök. Detta område kan studeras vidare men är avgränsat i
detta arbete.
5.7 StriSimPC användningsområden idag
Detta avsnitt beskriver syfte och utbildningsmetoder samt ger exempel på hur simulatorn används
i Försvarsmakten idag. Underlaget är resultat ifrån studiebesök gjorda vid StriSimPC både vid
SWEDINT på Livgardet och vid MSS i Skövde, samt sammanfattande svar från intervjuer och
samtal gjorda med personal och klienter vid anläggningarna.

62

http://www.saabtraining.net/PDF/BT_46.pdf, 120530
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5.7.1

Syfte och utbildningsmetoder

Från ett bildspel vid ett användargruppsmöte i slutet av år 2011 presenteras utbildningssyftet med
StriSimPC i följande strecksatser:
– Visualisera stridsteknik - Levandegöra stridens grunder. Träna det taktiska tänkandet i ”realtid”.
– Metod för orderträning och stöd för befattningsträning - Ersätta stridsmålning med bilder,
ljud. Rätt miljö, kunna variera stressnivå. Trappsteget innan avancerade simulatorer och övningar.
– Verifiera taktik/stridsteknik - Kunna pröva stridsplaner på kompani och bataljon. Generera
stridsutfall vid spel.
I samma bildspel återfinns utbildnings- och träningstrappan där StriSimPC är inplacerat för att
visa i vilka steg simulatorn fyller ett syfte. Utbildnings- och träningstrappan används av MSS för
att tydligöra stegringen och visa på olika moment ingående i stridsutbildning för markförband.
Lärande nivån i respektive steg varieras utifrån klienternas utbildningsståndpunkt och målsättningen för övningen. Gradering kan göras utifrån Blooms taxonomi för lärandemål, se bilaga1.

Figur 19 Utbildnings- och träningstrappan från MSS där StriSimPC är inlagt och fyller ett syfte. Källa: Bildspel från
användargruppsmöte, 2011.

5.7.2

Användarfall för StriSimPC

Utbildningsmiljöer enligt tabellen nedan har identifierats av HKV för StriSimPC. Användningen
omfattas även av annan programvara än VBS2, ex SteelBeasts Pro. Användarfallen har en bredd
som omfattar bl.a. från GMU/KMU,63officersutbildning, stabsutbildning till flera typer av förbandsutbildningar.
63

Grundläggande militärutbildning (GMU), Kompletterande militärutbildning (KMU).
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Intressant utifrån nyttan med systemet för erfarenhetshantering, är att StriSimPC förväntas vara
möjlig att använda i hela skalan från grupp till bataljon avseende uppföljning och rekonstruktion i
syfte att visualisera samt även från soldatnivå när det gäller studier och försök. Det framgår också
att ambition finns för träning av hemförlovad personal på lägre nivåer, vilket skulle kunna vara
genom distansutbildning. På nivå över pluton är inriktningen att generellt chefskadern är de som
tränas, dvs. officerare i ledande befattningar.
Användarfall
GMU

Soldat

Grupp

Pluton

Kompani

Bataljon

(X)

(X)

-

-

-

KMU och befattningsutbildning

-

X

X

Kader

Kader
Funktion

Officersutbildning

-

X

X

Kader

Kader

Anm.
Visualisering

Funktion
Stabsutbildning

-

-

-

Kader

Kader

Visualisering

Funktion
Förbandsutbildning inkl
hemvärnet.

-

Missionsspecifik
utbildning och förberedelse för insats

-

Internationella samövningar

-

Utbildning i fält och
under insats

-

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

Kader

Kader

Funktion

(X)

Kader

Kader

Funktion

(X)

Kader

Kader

Funktion

Kader

Kader

Visualisering

Funktion

Hemförlovade förband
inkl hemvärnet

(X)

X

X

Kader

Kader

Hemförlovade gruppchefer, soldater och
sjömän inkl hemvärnssoldater.

X

X

Kader

-

-

Utdelad enskild
programvara.

Uppföljning och rekonstruktion

-

X

X

X

X

Visualisering

Studier och försök

X

X

X

X

X

Visualisering

Funktion

Händelsegenerator

X = Möjligt. (X) = Undantagsfall.
Figur 20 Tabellen beskriver lämpliga utbildningsmiljöer för StriSimPC enligt HKV. Källa TEMU StriSimPC, 2011
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5.7.3

Exempel på missionsspecifik utbildning med StriSimPC

Vid ett studiebesök observerades en missionsspecifik utbildning och förberedelse för insats med
samverkansofficerare på motsvarande kompaninivå. Syftet och målsättningen för denna samverkansövning var sammanfattad på tavlan och beskrevs muntligt av övningsledaren. Den omfattade
förutom samverkan med lokalbefolkning även ledning av förbandet, sambandsträning och rapportering över radio, orientering från fordon med tryckt karta. Till kraven hörde att reglementerade
ordar, kommandon och signaler skulle användas.

Figur 21 Exempel på övningsledarens mål och krav inför träningen i StriSimPC, Livgardet, 120223.

Bilden på dataskärmen framför klienten är mycket detaljrik, men ändå begränsande när det gäller
att förstå kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket är viktigt vid personlig samverkan. Därför lät
övningsledaren de övade officerarna även öva med en tolk vid sidan. När de skulle samverka med
en avatar (simulerad person som de möter i spelet) fick officeren kommunicera via sin tolk. Avatarens röst spelades upp i högtalarna på utländskt språk i realtid, via mikrofon från kontrollrummet av en annan tolk och officerens tolk översatte samtalet. På så sätt användes datormiljön i
StriSimPC för att skapa förståelse för situationen och andra moment som träning i orientering i
terrängen, medans realismen i samverkanssituationen ökades med hjälp av tolken.

Figur 22 StrisimPC Livgardet 120223 (Samverkansövning med tolk). Foto: Jens Lindh

Under samma övning användes även tillförda radioapparater för att öva rapportering till högre
chef. Systemet medger dock att radiokommunikation kan göras via headset. En nackdel i vissa
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situationer är den överhörning som sker mellan användarna. Om det är ett hinder för övningen
kan ljudtäta hörlurar vara en teknisk lösning som ökar realismen i övningen.
5.8 Sammanfattande slutsatser av studiebesök och intervjuer
Studiebesöken, intervjuerna samt personer jag träffat och samtalat med har gemensamt bidragit
till mina slutsatser. Givet arbetets omfattning har jag valt ut ett antal respondenter för intervju.
För att ge arbetet en bredd har jag valt respondenter utifrån fyra valda nivåer och inriktningar
enligt nedan. Intervjuerna finns sparade som inspelade ljudupptagningar. Spårbarheten av samtalen sträcker sig till personerna är nämnda i referenslistan.
Val av respondenter utifrån:
Den övade personen (Officer som genomför övning i StriSimPC kallad användaren/klienten).
Drift och användarperspektivet (Övningsledare, drifttekniker och anläggningsansvariga)
Utveckling och ansvar för StriSimPC inom Försvarsmakten. (HKV, MSS)
Teknikutveckling som har bäring mot erfarenhetsöverföring och simulering (Industrin).
5.8.1

Slutsatser

Det finns teknisk utvecklingspotential och goda framtida möjligheter att använda StriSimPC
för erfarenhetsöverföring jämfört mot den erfarenhetshantering som finns idag. Ex. genom insamling av data från det digitala stridsfordonet, bättre utnyttjande av LL-processens databaser
eller som utbildningsverktyg för distansutbildning.
Möjlighet till visualisering av händelser eller visa på konsekvenser av ett agerande för ökad
inlärningsnivå är stor med StriSimPC. Den kan bidra pedagogiskt i många utbildningssammanhang och har många varierande användarfall för flera nivåer i organisationen.
Övningsledarens har en mycket viktig roll och påverkar upplägget och resultatet av träningen
i StriSimPC. Utbildad driftpersonal på systemet är nödvändigt för att kunna anpassa scenarier
och konsekvenser under övningarna.
Tekniken är användarvänlig och känns igen eftersom den liknar den kommersiella värdens
dataspel.
StriSimPC kan inte ersätta all stridsutbildning utan är endast en del i utbildningstrappan, med
möjligheter och begränsningar. Förenklingar av den fysiska miljön eller handhavande av materiel är exempel som är avgörande för helhetssituationen och inlärningen.
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6 Analys av StriSimPC för erfarenhetsöverföring
6.1 Inledning
I denna analysdel har jag utgått ifrån tidigare empirikapitel om erfarenhetshanteringen och StriSimPC, samt kopplar de mot om teorierna om modellering och simulering. Jag för ett resonemang och reflekterar över innehållet utifrån min egen bakgrund som markstridsofficer.
6.2 Den visuella och den digitala informationen.
Bilden som presenteras på skärmen i StriSimPC med VBS2 är så pass detaljerad att identifiering och
klassificering av personer och fordon kan gemföras med den förmåga som ett mänskligt öga har. Den
omgivande terrängen i form av till exempel marken och byggnader är av sådan karaktär att den ger en
god uppfattning om motsvarande förhållanden i verkligheten. Även en realistisk bild för synintrycket
presenteras när verktyget ”kikare” används i simuleringen. Bilden zoomas in och blir mer detaljrik.
Även simulering av mörkerhjälpmedel som NVG64 eller IR-kameror av olika modeller finns som
funktion i programvaran.

Figur 23 Inzoomad och mer detalj rik bild när användaren väljer att använda kikaren i VBS2.

Den stora skillnaden mot verkligheten är att synfältet återges av bilden på skärmen. Det kan både vara
begränsat till mindre än i verkligheten, men även bli bättre än i verkligheten eftersom möjlighet
överblick och helikopterperspektiv finns. Om orientering och kartträning är en del av utbildningens
lärandemål bör användarens synintryck på skärmen endast likna verklighetens perspektiv för att
skapa en realistisk träningssituation. Om en erfarenhet eller typsituation skall läras ut, som vid en
utvärdering efter genomfört moment (AAR), är det överblickande perspektivet att föredra.
Realistiskt utseende och ljud är en viktig del, men utan ett realistiskt uppträdande och verklighetstrogna konsekvenser tappar modellen sitt värde. Funktioner som framkomlighet, verkan och skyddsförmåga i hus/fordon eller av olika vapen system måste överrensstämma med verklighetens. Samma
sak gäller för andra faktorer som skjutavstånd, hastigheter, omloppstider mm. vid simulering. För att
detta ska vara tillfredsställande måste programvaran hantera alla dessa faktorer och prestandan måste
upplevas som realistisk. Min uppfattning, utifrån mina studier, är att VBS2 löser detta på ett mycket
tillfredställande sätt.
64

Night Vision Goggles, Bildförstärkare. Olika generationer, passiva eller aktiva tekniker kan simuleras.
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6.3 Kartunderlaget och betydelsen av geografisk information.
Om simulatorer används för planering eller spel på en framtagen stridsplan förordas det av officerare
att informationen kan tas fram i en digitaliserad kartbild enligt en underlagsrapport från FOI65. Möjlighet till att exempelvis få fram höjden på en tunnel, där några centimeter kan vara avgörande för
framkomligheten, är viktig information vid en terränganalys eller val av lämplig framryckningsväg.
Vid en 3D-presentation blir bilden tydligare att tunneln har en viss höjd men om den är överensstämmande med verkligheten beror på hur detaljerad och skalenlig modellen är skapad. För att få
fram rätt information av kartan krävs det att databasen som kartbilden bygger på, oavsett om den
presenteras i 2D eller 3D, innehåller den typ av geografisk data. I StriSimPC med programvaran
VBS2 kan kartunderlag både från områden som finns i verkligheten och fiktiva, skapade miljöer
användas. VBS 2 stödjer hög upplösning för 3D-modeller där geografisk data ingår för att göra simuleringen realistisk.
Exempel på geografiska förhållanden, utifrån ett militärt perspektiv, som är viktiga att ta hänsyn till
för att göra simuleringen mer realistisk är topografin med höjdförhållanden och terrängens vegetation.
Detta exempelvis för att kunna simulera siktförhållanden på ett realistiskt sätt. Markens och vägarnas
bärighet eller vattendragens beskaffenhet för att kunna simulera realistisk framkomlighet med olika
fordon. Förhållanden om bebyggelse, vägar, järnvägar, flygfält och hamnar för att kunna beskriva
stridsmiljön mer realistiskt och kunna beskriva verkan av olika vapensystem utifrån objektens
skyddsklasser. I kombination med meterologisk information, dygnets olika ljusförhållanden, befolkningsstatistik eller andra påverkande faktorer som kan tillföras digitalt utifrån ett geografiskt läge, kan
datafusion ge modellen goda förutsättningar för en mer noggrann och intressant simulering.
För inhämtning av geografiskdata, i samband med att verkliga platser och miljöer ska användas, kan
systemet ”Geografiska Informations System” (GIS) användas. I GIS kan sensordata vara inhämtad
ifrån fältet med exempelvis radarsystem av typen syntetisk apparatur radar (SAR) eller laser avbildande sensorer (LIDAR66). Dessa sensorer kan framföras av farkoster som exempelvis UAV:er,
flygplan eller satelliter.67 Informationen användas för att kartera, analysera och digitalt avbilda landskap som sedan kan användas som indata för modellering och simulering i datasimulatorer likt StriSimPC. Det är viktigt att ta hänsyn till att GIS har rätt grunddata och tillräcklig upplösning för ändamålet. Annars kan en förenkling eller ett fel ge orealistiska simuleringar i en modell som StriSimPC.
6.4 Övningsledarens roll
I dagsläget är övningsledarens roll avgörande för kvaliteten och lärandenivån vid utbildning i
StriSimPC. De som lärs ut och tränas, de erfarenheter som förmedlas samt även de scenarier som
byggs upp, bygger till stor del på övningsledarens egen kunskap och erfarenhet. Styrkan med att
träna i StriSimPC på taktisk nivå är den visuella realistiska miljön och de trovärdiga konsekvenser som kan spelas upp. Men budskapen som förmedlas kommer i huvudsak fortfarande ifrån
övningsledaren och instruktörerna, likt vid andra militära övningar utanför simulatorns värld.

Terränganalys för insatsplanering i en integrerad 2D- och 3D-karta, FOI-R-2175-SE, dec 2006.
Light Detection And Ranging
67 Militärgeografi och GIS – delar av militärteknik, Åke Sivertun, 2012.
65
66

- 40 -

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

2012-06-14

1CP018
Kn Jens Lindh

6.4.1

Distansutbildning

Instruktörens roll är också viktigt att ta hänsyn till och om StriSimPC ska utvecklas för att användas vid distansutbildning. Då kan det vara nödvändigt att använda enklare scenarier som en anpassning, med en målsättning som exempelvis förståelse istället för de högre lärandenivåerna
som värderings- eller syntesnivå.68 En annan lösning för att få med övningsledarens viktiga
funktion kan vara att flera deltagare spelar samtidigt ”on line” med uppföljning av övningsledaren i realtid, likt vid en videokonferens.
6.5
6.5.1

Modellen StriSimPC
Att omsätta erfarenheter till kunskap

Att träna i en simulator kan aldrig ersätta upplevda situationer från verkligheten, eftersom den
skapade modellen och simuleringen alltid har sina begränsningar, men det kan vara ett bra sätt att
med flera sinnen få uppleva eller träna för situationer som bygger på erfarenheter från verkliga
situationer realistiska scenarier.
Med figuren nedan beskriver jag StriSimPC möjliga funktion i erfarenhetsöverföringen från en upplevd situation i verkligheten, via en modell och simulator till ny kunskap till en individ/grupp, organisation eller en profession. Den första överföringen, som illustreras med den första pilen, beskriver
överföringen från verkligheten till modellen som används för simulering. Denna första överföring ser
jag som själva modelleringen där insamlad data i olika former som t.ex. rapporter, teknisk metadata,
inspelningar, givna direktiv och ordrar utgör grunden för att återskapa en användbar modell.

2
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Figur 24 Erfarenhetsöverföringen från en upplevd situation i verkligheten,uvia en modell och simulator till ny kunskap hos
en individ, grupp eller organisation.
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68 Lärande nivåer enligt Blooms taxonomi för lärandemål, bilaga 1.
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Den andra pilen beskriver överföringen från simuleringen i modellen till att erfarenheten förmedlas och implementeras som ny kunskap hos en individ/grupp, organisation eller en profession.
Här är modellen och simuleringen ett verktyg som hjälper oss att tänka och skapa en förståelse
för en situation. Den överföringen och inlärningen sker på olika nivåer69 och i en kombination
med de hjälpmedlen i form av simulatoranläggningens tekniska resurser samt instruktörens pedagogik upplägg. Några viktiga ingångsvärden blir själva syftet med simuleringen, dvs. vad som
skall förmedlas och läras ut, tidigare erfarenheter och kunskapsnivån hos de som ska ta emot
kunskapen och övningsledarens förmåga att lära ut.
6.5.2

Bedömning av modellen StriSimPC utifrån de generella teorifrågorna

Nedan följer ett resonemang utifrån teorikapitlet om modellering, simulering och inlärning där de
generella frågorna om en modell besvaras kopplat mot modellen StriSimPC.
Vad är modellen gjort för?
Visuellt är den digitaliserade miljön är uppbyggd för att ge en så realistisk bild så att användaren
utifrån synintryck kan uppfatta en situation och agera där efter. Även ljud ingår i modellen för att
skapa en realistisk helhet. Jag anser att detaljrikedomen och uppdateringshastigheten efterliknar
verkligheten i databilden i den graden att det gör det möjligt att använda modellen för att träna på
taktiska nivån, dvs. från enskild soldat till chefer på bataljonsnivå.
Vilka förenklingar och antaganden är gjorda?
Den största förenklingen anser jag är den rent fysiska miljön. Användaren sitter på en stol vid ett
skrivbord, inomhus, framför en dataskärm eller filmduk utan att behöva ta hänsyn till fysiska
faktorer som ansträngningar, klimatet, höga ljudnivåer, eller obekväma lukter. Även om databilden framför dig presenteras som en 3D-bild, där du kan uppleva ett djup och många realistiska
detaljer, så är synfältet fortfarande begränsat till skärmens storlek och förenklingar av verklighetens detaljrikedom.
När gäller modellen?
För utbildning på nivå från enskild soldat till bataljonsnivå, dock i olika syften för de olika nivåerna. Lämpliga användarfallen framgår av matrisen under rubriken ”metoder för utbildning”.
Vid studie- och försöksverksamhet måste noggrann analys göras av vilka parametrar som påverkar utfallet för att slutsatserna skall tolkas rätt. Här blir det intressant att ta hänsyn till statistikens
regler för att resultatet ska bli statistiskt säkerställt och osäkerhetsfaktorer utifrån modellens
förenklingar.
Hur fel blir resultatet och kan det förutsägas?
Miljön som spelas upp StriSimPC är komplex och många parametrar kan ändras. Om mängdförsök skall göras är det viktigt att inte flera parametrar ändras samtidigt om man skall kunna värdera resultatet utifrån vad som påverkar det. Känner man till att detta är en faktor att räkna med så
kan felet lättare förutsägas. Även möjlighet att göra stokastisk variationer finns, dvs. genom att
69

Inlärningsnivåer kan beskrivas utifrån Blooms taxonomi för kognitiva lärande mål, bilaga 1.
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lägga in slumpmässiga parametrar i simuleringen för att mer efterlikna verkligheten. Simulerad
slumpmässighet är ett avancerat avsnitt för att det ska återspegla verklighetens utfall på ett realistiskt sätt och kräver att kunniga analytiker och matematiker är inblandade för att resultatet ska bli
mer rätt än fel vid försöken.
De flesta övningar i StriSimPC syftar till de högre nivåerna av inlärning skall uppnås (analys/syntes/värdering)70 Ofta tränas beslutsfattning utifrån förståelse av en situation och ett sammanhang. Resultatet kan bli mycket fel om miljön eller konsekvenserna av ett agerande inte är
tillräckligt realistiska eller detaljerade,71 alltså inlärning av felaktiga beteenden som inte är gångbara i en verklig situation. Detta rättas idag till av övningsledaren som kan täcka upp med beskrivande förklaringar då modellen inte räcker till. Övningsledarens roll är alltså mycket viktig.
Hur ändras felet?
Vid chefsträning är oftast momenten så pass korta och varierande att förenklingarna – vilka ger
fel – inte har någon större betydelse så länge medvetenheten finns.
Vid studie- och försöksverksamhet, där mängdförsök görs, kan en förenkling som inte är medveten göra att resultatet inte blir korrekt. Verifiering genom andra metoder kan då vara nödvändigt
för att säkerställa resultatets riktighet.
Är felet godtagbart?
Om övningsledaren eller försöksledaren är kompetent och kan avgöra när momenten inte är
realistiska, utan kan komplettera med ändringar, så är modellens begränsningar godtagbara.
Eftersom StriSimPC endast är en del av den totala chefsutbildningen och officierar har med sig
erfarenheter från andra övningar, så finns det en medvetenhet om modellens förenklingar och de
kan därför godtas anser jag.
6.6 Erfarenhetshanteringen med hjälp av StriSimPC
Vissa tekniska lösningar för att samla digital data i samband med Försvarsmaktens verksamhet
finns redan idag. Sedan STA i början av 2000-talet började med uppföljning och utvärdering av
förbandsövningar har bl.a. GPS-information för positionsbestämning och definition av verkansområden av indirekt eld använts. Radiotrafik har spelats in och filmsekvenser från olika moment i
övningen har används för att få en mer faktabaserad helhetsbild över stridsförloppen. Informationen har sedan används vid utvärderingar av det övade förbandet. Kunskapen har också blivit en
kunskapsbank på MSS, jämfört med den ideala processens centrala minne, men någon direkt
teknisk koppling till StriSimPC har inte använts.
Erfarenhetshanteringen i Försvarsmakten och den stora loopen bygger idag främst på insamlingen
av skriftliga rapporter. Informationen är i första hand är baserad på personers upplevelser från en
viss vy och kanske selektiva minnesbilder från en stressad situation. Mycket kraft läggs också på

70
71

Se Bloms taxonomi för lärandemål, bilaga 1.
Tillräkligt detaljerat utifrån vilken nivå som är övad enligt modellhierarki.
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förslag till åtgärder i erfarenhetsrapporter istället för att beskriva vad som hände.72 Det kan göra
att analysen blir begränsad.
Vid IntUtbE sker mycket erfarenhetsspridning på personbaserat sätt genom att officerare som just
varit på internationell insats kommenderas tidvis till IntUtbE för att utbilda de förband som
kommer att skickas på insats inom snar framtid. Alltså enligt lilla loopen och personifieringsstrategin. Till de positiv fördelarna hör de korta tidsperspektivet och den högre nivån av lärandet där
tyst kunskap kan förmedlas. Till nackdelarna hör den subjektiva återkopplingen eftersom metoden bygger på minnesbilder från enskilda upplevelser vilket gör att validiteten och spårbarheten
blir bristfällig.
Från insatser i utlandstjänst loggas datatrafik, enskilda soldater och officerare använder videokameror och tar fotografier för att kunna göra bra utvärderingar på lägre nivåer, bataljonsnivå och
nedåt. Men i huvudsak används inte denna information vid erfarenhetshanteringen och sammanställningarna som görs vid Markstridsskolan för Armén idag. Rapporternas bifogade bilder eller
andra filer kan sparas i systemet men inte vara en del vid databehandlingen. En anledning till att
informationen inte kommer till användning fullt ut är att den är svår att fusionera. Det vill säga
systemets databaser är inte uppbyggda för att kunna sortera eller söka information från digitalt
underlag annat än från textmassa. Här krävs en programvara med andra funktioner och att informationens format är anpassade för den typen av hantering.
Även om rutinerna för de skriftliga rapporterna är väl genomarbetade finns här ett område där
den digitala informationen, om den är insamlad och standardiserad enligt bestämda former, kan
användas i större utsträckning. I datorsimulerade miljö som StriSimPC kan den digitala informationen visualiseras och ge kompletterande fakta till helhetsbilden från de personbaserad rapporter,
vilket troligen kan göra att flera eller kanske mera korrekta slutsatser kan dras. StriSimPC tror jag
här kan fylla en förmedlande roll där de två strategierna för hur kunskap sprids i organisationen
sammanförs.

72

FOI Rapport, Utveckling av Insatsledningens Lessons Learned-processer, 2009.
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Interna egenskaper

6.7 SWOT-analys och sammanfattande slutsatser
För att tydligöra StriSimPC olika egenskaper i erfarenhetshanteringen, och då främst i implementeringsfasen i den ”ideala Lessons Learned-processens”, används här en SWOT-analys.
Goda faktorer

Skadliga faktorer

Styrkor

Svagheter

Stort antal användningsfall och
träning för flera nivåer.
Lätt modellerade scenarier som ger
stor variation.
Användbart vid försöks- och studieverksamhet.
Mängdträning, utvärdering (AAR)
Mängdförsök för statistik.
Säkerhet och ekonomi.
Yngre generationen vanare vid
datamiljön.

Externa egenskaper

Möjligheter

6.7.1

Ett ”nytt” medium i erfarenhetshanteringen som kan sammanför personifieringsstrategin och kodifieringsstrategin.
Kan omfatta både lilla- och stora
loopen.
Simulerade rekonstruktioner
Använda digital metadata från t.ex.
vapen- och fordonssystem.
Distansutbildning.
Lätt att uppgradera till ny programvara.

Ej heltäckande träning.
Övningsledarens kunskap är avgörande för utbildnings nivå och måluppfyllnad.
Brist på teknisk personal, administratörer som kan systemet.
Okänt i organisationen, risk att de ses
som ”dataspel” som mer som lek pga.
okunskap.
Ersätter sådan stridsutbildning som
egentligen inte kan ersättas av en simulator.
Hot
En övertro på metoden och risk för
inlärning av felaktigt beteende.
Säkerhet och klassningar.
Snabb teknisk utveckling kan göra att
det hård- och mjukvara blir omodernt
om den inte underhålls.
För få antal köpta licenser.

Sammanfattande slutsatser

Sammanför personifieringsstrategin och kodifieringsstrategin
I StriSimPC presenteras problem och situationer både visuellt och med ljudeffekter, vilket gör
upplevelsen mer tydlig och lättare att leva sig in i än om man får den återgiven i en skriftlig
rapport. Alltså kan simulatorn som medium jämföras med en kommunikation likt den mellan
personer. Utifrån det resonemanget ger också StriSimPC de fördelar som personifieringsstrategin
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medför som t.ex. förmedling av ”tyst kunskap” och mot högre nivåer av lärande.73 Samtidigt ger
StriSimPC också ge de formaliserade fördelar som kodifieringsstrategin har, eftersom data kan
lagras, spåras och spridas digitalt.
Simulerade rekonstruktioner
För att öka spridningen av kunskaper från erfarenheter i Försvarsmakten, både i den lilla- och den
stora loopen skulle digital metadata från ex. vapen- och fordonssystem användas och skapa
scenarier och visuella beskrivningar av händelser likt vid en utvärdering (AAR). Detta skulle
även kunna användas vid distansutbildningar för hemförlovade förband. För att dessa tekniker
ska bli verklighet krävs en viss utveckling av hård- och mjukvara så att sammankoppling med
andra system blir möjlig.
Försöks- och studieverksamheten
I StriSimPC är det relativt enkelt, billigt och säkert att göra olika modeller för simulerade tester.
Inga större ekonomiska eller skadliga risker behöver tas, trots komplexa miljöer. Möjligheten till
upprepade försök för att ge statistik grund eller möjligheten till lagring av data är två exempel på
gynnsamma funktioner för försöks- och studieverksamheten.
6.8
6.8.1

StriSimPC som en del av erfarenhetshanteringen i framtiden
Distansutbildning

I framtiden kan delar av StriSimPC och utbildningsmetoderna vara ett lämpligt verktyg för distansutbildning. Fortfarande måste dock hänsyn tas till övningsledarens viktiga roll vid utbildningen.
Med Försvarsmaktens nya personalsystem, där vissa personalgrupper tjänstgör enstaka veckor
under ett år, kan programvara likt VBS2 ge hemförlovade förband och officerare möjlighet till
träning på distans. Det skulle kunna användas i syfte att skapa förståelse för speciella situationer
som förberedelser inför kommande övningar eller för att sprida kunskaper utifrån nya erfarenheter. En framtida målsättning från HKV är att den enskildes IT-utrustning bör kunna nyttjas om en
enklare version av programvara tillhandhålls av Försvarsmakten och att uppkoppling bör kunna
ske över Internet.74
6.8.2

Inspelat digitalt filmmaterial för erfarenhetshantering

Utöver de skrivna erfarenhetsrapporterna från Försvarsmaktens insatser görs det också många
filminspelningar på soldaters och officerares egna initiativ. Idag finns inga direkta rutiner eller
metoder för hur det digitala filmunderlaget skall tillvaratas i erfarenhetshanteringen enligt Mj
Johnny Gullstrand vid MSS. Området har många sidor med avseende på t.ex. informationsspridning, säkerhet, upphovsrätt, integritet mm. Många har nytta av sina personliga inspelningar då de
håller egna föredrag eller genomför i utbildningar. Jämför som en del av den ”lilla loopen” av
erfarenhetshanteringen. För att detta även ska komma till nytta och bli en del av den ”stora loopen” tror jag att det krävs riktlinjer och en genomtänkt hantering av det digitala underlaget. Jag

73
74

Se bilaga 1, Blooms taxonomi för lärandemål.
TEMU StriSimPC CRT, FM HKV, SK 13 301:82554, 2011
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tror att StriSimPC skulle kunna vara del i kedjan för att dra nytta av och sprida inspelat digitalt
material.
Nyare vapensystem har funktioner där inspelning av bilden i siktet kan göras. Försvarsmaktens
nyanskaffade Protector Nordic, även kallad Vapenstation 01 i Försvarsmakten, som är utvecklad
av det norska företaget Kongsberg är ett sådant system
där möjligheten till digitalinspelning finns. I nyare
Stridsfordon som CV90 Mk III kan på liknande sätt
inställningar göras så att inspelning sker så fort osäkring
av vapnet görs. Vad det innebär att ha tillgång till sådant digitalt material och hur detta skall hanteras i
organisationen tror jag är ett område som behöver studeras mera i framtiden. Här behövs det troligen nya
rutiner för att det ska passa in i erfarenhetshanteringsprocessen och bli en naturlig del i den ”stora loopen”.
Figur 25 Protector Nordic eller i Försvarsmakten kallad Vapenstation 01 presenterar en digital siktesbild på en skärm för
skytten som sitter inne i fordonet. Bild från www.fmv.se Hämtad: 2012-05-03.

6.8.3

Moraliska och etiska aspekter utifrån ny teknik

De nya tekniska möjligheterna som gör att man mycket detaljerat kan återge situationer skapar
också nya moraliska aspekter att ta hänsyn till. Medvetenheten om att allt som görs dokumenteras
och loggas påverkar klart en persons agerande. Det kan vara i positiv riktning som exempelvis
skapa ett mer korrekt beteende, men det kan också innebära att den extra eftertanken vid en snabb
stridssituation blir livsavgörande för att vinna en duell.
En risk kan vara att utredningar, om det hanteras fel, skapar en känsla av jakt på syndabockar.
Detta kan i förlängningen hämma agerandet och göra att personer inte vågar ta ansvarsfulla befattningar. I stor grad har redan informationssamhället och den snabba spridningen av information på internet påverkat våra beteenden. Detta blir dock ytligare en ny dimission av registrering i
en extrem situationer, som en stridssituation är. Vem vill ständigt vara kameraövervakad? Hur
ska det regleras? Här skulle jag säga att det finns ett nytt behov av tydligare riktlinjer för hur
personlig integritet under tjänsteutövning ska se ut. Jag antar också att hanteringen av informationen, av de som har tillgång till den, kommer påverka hur utvecklingen blir.
Jag tror att det idag finns en viss osäkerhet hos försvarssektorn när det gäller att beställa de nya
funktionerna. Detta eftersom det saknas tillräckligt med forskning och tidigare erfarenheter inom
området för att med säkerhet säga hur besättningens beteende kommer att påverkas. Det finns
dock stora möjligheter utveckla AAR-arbetet och erfarenhetshanteringen med tekniken.
Jag har valt att inte fördjupa mig mer om teknikens påverkar det mänskliga beteendet. Inte heller
om de moraliska eller etik aspekterna. Dock är det ett mycket intressant område som det absolut
inte går att bortse ifrån när ny teknik införs.
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7 Resultat och slutsatser
7.1 Inledning
I detta kapitel sammanställs resultatet med de viktigaste slutsatserna och svar på arbetets frågeställning. Kapitlet innehåller en övergripande diskussion utifrån resultatet och som även besvarar
de inledande frågorna i problemformuleringen. Slutligen presenteras förslag för fortsatta studier.
7.2 Slutsatser
Övningsledarens roll
I dagsläget är övningsledarens roll avgörande för kvaliteten och lärandenivån vid utbildning i
StriSimPC. De som lärs ut och tränas, de erfarenheter som förmedlas och även de scenarier som
byggs upp, bygger till stor del på övningsledarens egen kunskap och erfarenhet. Budskapen som
förmedlas och de scenarier som skapas kommer från övningsledaren och instruktörerna. Med en
tydligare koppling till erfarenhetshanteringen, både tekniskt och metodmässigt, tror jag att spårbarheten och precisionen i scenarier kan ökas.
Distansutbildning
StrisimPC har en potential att bli ett effektivt framtida utbildningsalternativ för distansutbildning.
Detta kräver praktiska och tekniska åtgärder för att det ska bli internetbaserat, men också en
genomtänkt utbildningsmetod eftersom övningsledarens roll måste ersättas eller anpassas.
Med Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem där stor del av soldaterna är tidvis tjänstgörande, med endast några veckors övning per år, kan distansutbildning vara ett bra verktyg för
att bibehålla kunskap eller skapa förståelse för situationer inför kommande förbandsövningar.
Minskade risker
Vanliga anledningar till att just genomföra simuleringar av modeller istället för fullskaliga försök
är just att minska olika risker. Det kan exempelvis handla om ekonomiska risker eller risk för
skada på personer, materiel eller miljö. Det är generellt billigare eller ofarligare att göra försök
och misstag i simulatormiljön. StriSimPC ger således officerare och soldater möjlighet att komma längre i utbildningen innan de börjar öva med system som är dyra, eller system som kräver en
hög säkerhet och utbildningsnivå.
Möjliggör samövning
StriSimPC ger möjlighet till samövning i en simulerad miljö med exempelvis andra vapenslag
eller med utländska system som vi ej disponerar i Sverige, men kan komma att nyttja vid internationella insatser.
Tekniken möjliggör även att större nätverk sammankopplas, vilket skulle kunna vara ett sätt att
sprida aktuella erfarenheter från t.ex. utlandsstyrkan direkt hem till Sverige. Även samövningar
mellan förband på olika orter eller sammankoppling med andra simulatorsystem, (ex. STA, LTA
eller BTA) eller ledningssystem (ex. SLB) är tekniskt möjligt, men det måste först föregås av
Försvarsmaktens auktorisationsprocess och därefter en praktisk försöksverksamhet för att hitta
rätt metoder.
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Utbildad personal för ökad effekt
Genom att utbilda förbandens handläggare för erfarenhetshanteringen även i StriSimPC (lägst
som användare men gärna på den nivån att de själva kan skapa scenarier) kan effekten av implementeringen av erfarenheter i LL-processen, dvs. i den ”stora loopen” öka. På lägre nivå skulle
jag kunna tänka mig en ”StriSimPC tillika LL- ansvarig” per pluton som ansvarar för att hålla sig
informerad om tekniken, metoder och hur erfarenhetsrapportering ska gå till och på så sätt sammanföra den lilla- med den stora loopen. .
Förståelse för systemet möjligheter behöver öka bland officerarna om det skall bli ett naturligt
steg i utbildningstrappan och ett redskap vid erfarenhetsöverföring. Ett steg i rätt riktning vore att
använda StriSimPC som en del i officersutbildningen. Flera skolämnen som exempelvis krigsvetenskap och ledningsvetenskap skulle kunna dra nytta av datasimulering i undervisningen och
den yngre generationen är generellt vana vid den moderna tekniken och varianter av dataspel.
7.3 Svar på frågeställningen
Frågeställningen: - På vilket sätt kan StriSimPC stödja erfarenhetsutbytet inom Försvarsmaktens
markarena på taktisk nivå?
Som svar på frågeställningen lyfts här tre områden fram som bygger på slutsatser ifrån tidigare
gjord analys och diskussion.
Jag anser att StriSimPC kan stödja erfarenhetsutbytet genom:
att vara det tekniskt utbildningshjälpmedel som för samman de positiva effekterna ifrån både
personifieringsstrategin och kodifieringsstrategin i Försvarsmakten. På så sätt kan den relevanta kunskapen, även ”tyst kunskap”, förmedlas på ett pedagogisktsätt och på en högre lärande nivå, än i de metoder där de används var och än för sig. StriSimPC kan på så sätt bli ett
kraftfullt hjälpmedel och den länken som tydligare binder samman den ”lilla- och stora loopen” inom erfarenhetshanteringen. En utveckling där distansutbildning blir möjlig via StriSimPC ökar också förmågan till spridning av erfarenheter.
att utifrån insamlad digital information och loggad metadata ifrån fält (ex. av en CV90 MK
III) kunna återskapa en simulerad rekonstruktion och tydligare kunna visa på vad som hände i
en verklig situation. Detta skulle kunna användas i utvärderings syfte, i utredningsarbeten eller för utbildning och förmedling av erfarenheter.
att inom försöks- och studieverksamheten vara ett verktyg där simulering och mängdprövning av exempelvis organisations- och metodförsök kan göras, i syfte att resurseffektivt samt
med låg risktagning, få fram resultat som bygger på förslag och slutsatser ifrån erfarenhetshanteringen i Försvarsmakten.
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7.4 Diskussion utifrån slutsatserna och resultatet
Idag används StriSimPC i huvudsak som en utbildningsanläggning med möjlighet till många
olika användarfall för den som är insatt. Erfarenheter som förmedlas är i stor utsträckning beroende av övningsledarens egen kompetens och egna erfarenheter. I framtiden finns det flera möjligheter för användning av simulatortekniken och det finns en uttalad målsättning från Högkvarteret att StriSimPC skall kunna användas för erfarenhetsöverföring genom bland annat rekonstruktioner i samband med insatser.75 För att det ska vara möjligt krävs den aktuella terrängen
(kartbilden) innehållande nödvändig geografisk data (GIS) och har tillräklig upplösning. Den
materiel förbandet använder och de fordon som används vid insatsen måste finnas tillgängliga
som datamodeller i programvaran och ha motsvarande funktioner och förmågor som i verkligheten. Här tror jag också att metadata från sensorer och olika system som använts vid insatsen, t.ex.
geografiska positioner, riktningar, hastigheter och lagrad data/media i form av ljud och bild skulle
kunna komplettera rapporten från de inblandade personerna på ett bra sätt för att mer korrekt
kunna återskapa verkligheten i en datoriserad simuleringsmiljö och för den situation som ska
rekonstrueras.
En annan uttalad målsättning från Högkvarteret och att StriSimPC skall kunna användas vid
försök och studieverksamheten. Här medför StriSimPC att försöks gör av olika varianter av
modeller och många upprepade simuleringar. Ambitionen är detta skall kunna göras på nivå ifrån
enskild soldat till bataljonsnivå.76 Genom att till exempel kunna mängdpröva olika organisationsoch metodförsök i ett simulerat scenario innan det görs med ett förband, kan brister och förtjänster sammanställas och omhändertas i ett tidigare skede och till en billigare kostnad. Här är det då
viktigt, som vid all simulering, att förstå modellens begränsningar och att resultatet kommer att
vara beroende på de förenklingar av verkligheten som modellen bygger på.
Varför har Försvarsmakten inte kommit längre? Återkommande omorganiseringar och oförmåga
att avdela resurser för utveckling och implementering anges som hinder och troliga orsaker när
det gäller att driva den erfarenhetshanteringen som önskas i Försvarsmakten. Även förståelse för
processen, dess syfte och de olika aktörernas roller beskrivs som bidragande orsaker enligt FOI:s
rapport ”Utveckling av Insatsledningens Lessons Learned-process” från 2009. Jag instämmer
med de troliga orsakerna och jag tror här att StriSimPC med dess många möjligheter kan vara ett
framgångsrikt tekniskt verkstyg för att samla, tydligöra och förmedla erfarenheter i Försvarsmakten på ett önskvärt sätt. Alltså en teknik att satsa på för att förbättra erfarenhetsutbytet.

75
76

TEMU StriSimPC CRT, FM HKV, SK 13 301:82554, 2011
Ibid.
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7.5

Förslag till fortsatta studier

7.5.1

Den digitala uppföljningens påverkan

En reflektion från arbetet är att de nya teknikerna om digital uppföljning troligen påverkar det
mänskliga beteendet och vidare soldatens och officerens agerande. Ett intressant uppslag till
fortsatt studie kan därför vara i viken grad detta sker och på vilket sett. Även de moraliska och
etiska aspekterna samt hur den personliga integriteten bör hanteras, är intressanta områden att
studera.
7.5.2

Rekonstruktioner via StriSimPC

Genomföra praktiska försök som följer hela kedjan, ifrån registrering av data från en händelse i
fält till att den är återskapad som simulerad rekonstruktion i StriSimPC. Detta skulle kunna vara
en större studie och ett samarbete utifrån de metoder som används redan idag vid MSS simulatorer STA/LTA/BTA, industrins digitala stridsfordon och StrisimPC. Här skulle det vara nödvändigt att titta närmare på vilken information som är relevant att lagra i databaserna,77 i vilket format, samt vilka tekniska gränssnitt som uppstår och hur de ska hanteras.
Även nyttan och möjligheterna att sammankoppla andra simulatorer eller ledningssystem med
StriSimPC i motsvarande syfte är intressant för fortsatta studier.

Tack
Avslutningsvis vill jag tacka alla som bidragit och hjälpt mig att sammanställa detta arbete. Jag
vill särskilt tacka respondenterna, kollegorna på MTA, mina vänner och min familj. Tack!

77

De organisatoriska centrala ”minnet” enligt den ideala LL-processen.
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9 Bilagor
9.1

Bilaga 1, Blooms taxonomi för lärandemål
Kognitiva mål78

Lägre nivå av lärande

Kunskapstaxonomi med några aktiva verb för lärandets resultat

Faktakunskaper
Komma ihåg

Förståelse
Förstå med egna ord

Tillämpning
Använda i den aktuella
kontexten

Definiera
Beskriva
Nämna
Välja
Identifiera
Lista
Lokalisera
Citera
Recitera
Upprepa
Markera
Ange

Förklara
Försvara
Skilja
Utveckla
Generalisera
Ge exempel
Förutse
Skriva om
Sammanfatta
Använda

Kunna tillämpa
Beräkna
Bevisa
Upptäcka
Modifiera
Verkställa
Förutse
Förbereda
Producera
Relatera
Visa
Lösa
Använda
Skissera

Repetera någon annans
definition av en princip

Förklara principen genom
exempel på dess användning inom andra områden

Personligen använda
principen på procedurer i
verkliga situationer

Analys
Ta isär i komponenter för att förstå
strukturen
Identifiera
Urskilja
Illustrera
Peka ut
Relatera
Välja
Separera
Indela
Sortera
Differentiera
Skissera
Ange
Kritiskt bearbeta

Kan separera fakta
från antaganden i
principer

Högre nivå av lärande

Syntes
Sammanställa nya
mönster och strukturer

Värdering
Bedömning genom
kriterier

Kategorisera
Kombinera
Ställa samman
Utarbeta
Skapa
Tänka ut
Konstruera
Förklara
Framställa
Modiviera
Organisera
Planera
Rekonstruera
Relatera
Sammanfatta
Kombinerar ett antal
principer till en ny
fungerande strategi

Värdera
Jämföra
Komma fram till
Konstatera
Kritisera
Förklara
Motivera
Bevisa
Avgöra
Relatera
Sammanfatta
Stödja
Försvara
Föreslå
Ta ställning
Bedöma användningen av den nya
strategin

Modellen bygger på en sammanfattning och översättning som Khalid El Gaidi gjort efter Gronlund N.E. How to Write and Use Instructional Objectives.(2000).

78

Bloom Benjamin S. and David R. Krathwohl. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, by a
committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive Domain. New York, Longmans, Green, 1956.

9.2 Bilaga 2, Intervjuguide
Allmänt om ansvar och metoder för erfarenhetsöverföring i FM (Främst markarenan)
1. Vad har du/din enhet (HKV/MSS/IntUtbE/SWEDINT) för uppgifter och ansvar avseende
insamling och erfarenhetsöverföring av ”lessens learn” idag? Beskriv processen.
2. Hur regleras uppdraget och hur är det formulerat? (Begär att få direktiv, uppdrag, skrivelser).
3. Vad anser du är styrkorna resp. svagheterna med erfarenhetshanteringen?
Utbildning och erfarenhetsöverföring med StriSimPC/VBS2.
4. Hur överförs erfarenheter från verkligheten till simulatormiljön? (Personbaserat och tekniskt
perspektiv.)
5. Vilka möjligheter och begränsningar ger systemet när det gäller skapandet av scenarier med
koppling mot svenska erfarenheter från skarpa situationer?
6.
a)
b)
c)

Vilka möjligheter har programvaran? (Fokus på VBS2)
Vad erbjuder programvaran för färdiga situationer/modeller?
I vilken grad kan vi skapa egna scenarier?
Räcker det eller bör vi ha möjlighet till variationer utifrån svenska metoder o doktriner?

Tekniska möjligheter och begränsningar. (StriSimPC/VBS2)
7. Hur överförs verklighetens miljö och situationer till en simulerad/teknisk skapad miljö och
olika scenarier? (Principer för modelleringen)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
9.

Hur används tekniska hjälpmedel med avseende på:
Positionering – vad finns det för lösningar idag?
Kartunderlaget - mer än kartbild? (GIS – vilken data/info ges)
Hantering av tiden? Realistiska tidsförhållanden? (Realtid eller snabba förlopp)
Bilder, flera vinklar, perspektiv? (realistiskt vy eller hkp-seende)
Realism – Hur hanteras sannolikhetsvärden? (slump och stridens friktioner)
Analys – erfarenhetsvärden, träffresultat, byggs någon databas?
Data överföring och lagring för utvärdering och distansutbildning?
Vilka tekniska möjligheter finns att överföra data mellan simulatorsystemen/ledningssystemen? (SLB-STA-LTA-BT46 till StriSim (VBS2)
a) Är det nödvändigt? b)Vad skulle de kunna ge?
10. Vad finns det för fördelar resp. nackdelar med att efterlikna en verklig miljö alt. skapas en
fiktiv?
Framtid möjligheter och visioner för erfarenhetsutbyte med StriSimPC
11. Hur skulle erfarenhetsutbytet med simulatorer kunna utvecklas? (Tekniskt och metoder)
12. Kommande projekt? Utveckling internationellt/nationellt? Utbyggnad i Sverige? Tidsplan?
13. Vilka är framgångsfaktorerna?
14. Vilka är osäkerheterna/problemen?

