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Förord

There are over two thousand years of experience to tell us that the only 
thing harder than getting a new idea into the military mind is to get an 

old out.

Basil H. Liddell Hart

Vi lever i en föränderlig värld där även krigets karaktär förändras; dess kon-
sekvenser är dock lika ohyggliga som tidigare. Hoten är nya och ofta dolda. 
Traditionella fronter försvinner, nationalstater är sedan länge inte de enda par-
terna vid konflikter. Kunskap om och förståelse av de militära arbetsredskapens 
funktion och nyttjande utgör en viktig framgångsfaktor för dagens och mor-
gondagens officer. Verktygen är till helt övervägande del av teknisk art. Denna 
nära koppling mellan teknik, taktik och operationer behöver betonas inom offi-
cersutbildningen. Detta sker genom ämnet Militärteknik som är den vetenskap 
som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verksamhet på alla 
nivåer och hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken. Ämnet 
tillhör således den grupp av ämnen som benämns designvetenskaper. 

Lärobok i Militärteknik, LIM, är uppdelad i flera volymer. Skilda områden 
redovisas i separata bokvolymer för att vid behov snabbt kunna revideras utan 
att hela boken för den delen måste omarbetas. Likaså möjliggör denna struktur 
att nya och för officersprofessionen viktiga teknikområden snabbt och enkelt 
kan ingå i läroboken genom att addera nya volymer.

Denna nionde volym, benämnd Teori och Metod, behandlar centrala be-
grepp, teorier och postulat samt metoder för värdering av teknik och består av 
ett antal texter författade av forskare och lärare vid den militärtekniska avdel-
ningen. Då militärteknik är ett akademiskt ämne under vardande finns givetvis 
flera brister och ofullständigheter i det som nu presenteras. Volymen utgörs 
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således till stora delar av ett kompilat av publicerade och opublicerade militär-
tekniska texter och kan sägas utgöra militärteknikens ”state of the art”. För att 
göra boken mer tillgänglig (den riktar sig främst till de som inlett sin officers-
utbildning) så har särskild uppmärksamhet ägnats åt illustrationer liksom att 
referenser uteslutits i den löpande texten; de återfinnes samlade i bokens slut. 

Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse lik-
som kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden. Detta skapar för-
utsättningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet. 
Militärtekniken utgör länken mellan den rena teknikkunskapen och dess till-
lämpningar inom officersprofessionen och jag hoppas att denna volym kommer 
att tillföra dagens och morgondagens officerare kunskaper och intellektuella 
redskap till fromma för såväl karriär som försvarsmakt.

Stockholm i december 2013

Stefan Axberg
Seniorprofessor i Militärteknik
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Inledning
Den som läst Sun Tzu, Krigskonsten vet att krigets natur är tidlös och att office-
rens moral, ledarskap, mod och list är och förblir central för dennes förmåga att 
nå framgång på slagfältet. 

Teknikutvecklingen och de nya möjligheter som denna medför har grad-
vis transformerat officersprofessionen till ett multidisciplinärt yrke med starka 
tekniska inslag. Följaktligen har behovet av nya kunskaper, analytiska verktyg 
och en teknisk insikt växt sig allt starkare och 1998 inrättades vid Försvarshög-
skolan en professur i ämnet militärteknik. Två år senare förordnades landets 
förste professor i ämnet med särskild inriktning mot relationen teknik, taktik 
och operationer. Militärtekniken utgör i dag tillsammans med ämnet krigsve-
tenskap kärnan i officersutbildningen och återfinns på alla akademiska nivåer.

Förhållandet mellan krigsvetenskapen och militärtekniken utgör härvid en 
nyckelfråga och det är sedan lång tid känt att dessa områden är nära förbundna 
med varandra. Det är dock inte alltid så att det är de möjligheter vilka tekni-
ken skapar som utgör militärteknikens viktigaste bidrag i denna relation, utan 
ibland är det kunskapen om de begränsningar vilka tekniken sätter som utgör 
det betydelsefulla bidraget. Taktisk/ operativ och strategisk utveckling har ej säl-
lan styrts av medvetandet av ny teknologi och förmågan att förstå dess använd-
ning. Även tillämpningar och kombinationer av befintlig teknik kan initiera 
taktiksprång och nya doktriner. 

Militärtekniken blickar således framåt och studerar det som ännu inte finns 
i syfte att ge officeren de verktyg som hon/han behöver för att uppnå de mål 
som formulerats av uppdragsgivaren. Ämnet kan därför sägas tillhöra den grupp 
av ämnen som benämns designvetenskaper. 

Militärteknik är det ämne som dels studerar teknik specifik för militära syf-
ten, dels studerar teknikens inverkan på taktik och operationer. Ämnet behand-
lar frågor som berör officerens förmåga att utöva sin profession. 
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Figur 1. Officeren och dennes verktyg – från Sun Tzu till dagens officer.

Ämnet definieras som den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken 
inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar 
och påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från 
skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära profes-
sionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och 
dynamik.

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att tekniken per se inte 
kan lösa några militära problem, utan det är teknikens inverkan på officerspro-
fessionen som utgör ämnets kärna. 

Som följd av militärteknikens tvärvetenskaplighet och dess skilda perspektiv 
studeras och utvecklas ämnet med stöd av både natur-, samhälls-, och ingen-
jörsvetenskaper. De metoder vilka traditionellt tillämpats är främst kvantita-
tiva. Matematik, statistik, tekniska experiment, modellering och simulering är 
exempel på sådana metoder. Behovet av att studera teknik i verksamhet, även 
historiskt, och interaktionen teknik – taktik, illustrerar tydligt vikten av ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt och innebär att även kvalitativa metoder behövs. 
Teorianknytningen är således väsentlig vid studium av relationen mellan teknis-
ka system och människan (officeren). Områdets ökade bredd medför därmed 
att stor teoretisk medvetenhet behövs samt att perspektiv och teori tydliggörs.
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Inledning

Figur 2. Teknik och teknologi. 

Det räcker följaktligen inte med att betrakta militärtekniska spörsmål ur en-
dast ett perspektiv, utan flera perspektiv måste beaktas. Sålunda styr de grund-
läggande naturlagarna det som ingenjören utvecklar och som sedan officeren 
utnyttjar i sin profession. Vid utveckling, och användning av teknik saknas 
däremot detta slags lagbundenhet eftersom både sociala och kulturella förhål-
landen har en tydlig inverkan. Om detta inte beaktas kan följden bli väl speci-
ficerade tekniska lösningar men utan nytta, till synes slumpmässigt utformade 
och ökad risk för felaktiga utvecklingsbeslut kan få förödande konsekvenser vid 
teknikens användning. Vid forskning behövs motsvarande insikter och metoder 
för att kunna upptäcka och förstå komplex utveckling och verksamhet.

Forskningen inom det militärtekniska området är tillämpad och i allmänhet 
tvärvetenskaplig med samarbete mellan företrädare för olika vetenskaper och 
mellan forskare och officerare. Styrande för forskningen är snarare militärveten-
skapligt orienterade problem med helhetssyn än den ämnesmässiga teori- och 
metodutvecklingen. De möjligheter som teknikutvecklingen skapar utgör ett 

Teknikutveckling
Begränsas av 
naturlagar

Energiteknik

Laserteknologi

Optisk teknik

Teknologi
Utveckling, kombination och
tillämpning av teknik under 
påverkan av ekonomiska, 
sociala och kulturella faktorer. 
Miltärteknik innefattar både 
teknik och teknologi. 

Halvledar-
teknik
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viktigt fält för forskningen. Det är lika viktigt att utveckla officerens förmåga 
att fatta beslut på bättre underlag genom att kritiskt pröva och eventuellt ut-
nyttja ny teknik, som att denne kan medverka vid utveckling av samt utnyttja 
tekniska beslutsstöd. 

Teknikpåverkan förekommer såväl på stridsteknisk, taktisk/operativ som på 
militärstrategisk nivå. Den är mest tydlig och mätbar på lägre nivåer, t.ex. när 
ett eller flera tekniska system av motståndaren sätts ur spel genom bekämpning, 
störning, vilseledande information etc. och man genom att använda sig av en 
kombination av teknisk och taktisk kompetens vidtar såväl omedelbara åtgär-
der (taktikanpassning) som åtgärder på längre sikt (taktikutveckling). Med god 
kunskap om verktygen, d.v.s. allt från vapen och plattformar till informations- 
och ledningssystem samt principer för att bedriva strid på olika nivåer kan den 
väpnade striden föras framgångsrikt. Teknikpåverkan ökar dock på militärstra-
tegisk nivå och är då ofta knuten till väsentliga teknologiska utvecklingssteg.

I ämnet militärteknik innefattas såväl teknik som teknologi. Tekniken per 
se styrs av naturvetenskapens lagbundenhet genom de s.k. naturlagarna, medan 
teknologi är utveckling och tillämpning av teknik under påverkan av ekono-
miska, sociala och kulturella faktorer.

Utbildning inom ämnet militärteknik syftar till att ge de studerande de kun-
skaper och verktyg som är nödvändiga för att kunna förstå teknikens inverkan, 
såväl möjligheter som begränsningar, på all militär verksamhet. 
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Centrala Begrepp

There is no greater impediment to the advancement of knowledge than the 
ambiguity of words.

Thomas Reid

Allmänt om begrepp

I det dagliga livet uppkommer sällan problem om vad någon åsyftar när en 
plutonchef säger att införandet av en ny lättare kulspruta på plutonen gav stor 
militär nytta. Om däremot en utredning ska göras där ”nyttan” av att införa 
en ny kulspruta ska bedömas behöver läsaren veta exakt vad författaren av rap-
porten menar med begreppet ”nytta” för att han eller hon ska förstå rapporten 
och slutsatserna. Väl definierade begrepp är nödvändiga verktyg för att vi ska 
kunna kommunicera. 

Tänkande involverar alltid språk. Språk är i sig en uppsättning symboler 
och regler. Inom forskning är en av de centrala symbolerna som används olika 
begrepp. Begrepp är en mental symbol för ett objekt, en företeelse, en egenskap 
eller ett beteendemässigt fenomen. Ett begrepp innehåller mer än det fysiska el-
ler abstrakta objekt som avses. Begreppen tenderar även att ändra betydelse över 
tiden och ett begrepp kan svänga från att vara något negativt till positivt laddat. 
Ibland utsätts begreppen för manipulation såsom i politiken där kampen står 
om tolkningsföreträde av begrepp som frihet, demokrati, människovärde mm.

Begrepp uppfyller fyra centrala funktioner; 

• De ger ett gemensamt språk, vilket möjliggör kommunikation. 

• Begreppen ger forskaren/utredaren ett perspektiv från vilket han eller hon 
kan välja att se fenomenet. 
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• Begreppen möjliggör även klassificering samt generaliseringar. 

• Viktigast är dock att de utgör grundkomponenterna i våra teorier, de defi-
nierar teorins innehåll och egenskaper.

Begreppen definieras därmed utifrån ett syfte. Då syftet kan variera går det 
inte att säga att det finns ett enda rätt sätt att definiera ett begrepp. Det kan 
dock finnas begrepp som redan är väldefinierade. Främst vid utredningsarbeten 
finns det en stor fördel att använda de definitioner som är allmänt accepterade 
ifall sådana finnes. Det bör dock nämnas att det emellertid hör till intellektuell 
hederlighet att nämna om ett begrepp har olika definitioner och att man redo-
visar vilken av definitionerna som man själv valt att använda.

Begreppet militär nytta

Vad menas med militär nytta? Ta t.ex. ett utpräglat stealthflygplan som det 
amerikanska F-117 Nighthawk, operativt mellan 1983 och 2008, som hade 
låga fartresurser, låg lastkapacitet och dålig manöverförmåga men var utfor-
mat så att sannolikheten att upptäcka det med radar var mycket liten. Denna 
egenskap visade sig vara värdefull vid bekämpning av irakiskt luftvärn under 
det första Irakkriget 1991. Med det irakiska luftvärnshotet undanröjt kunde 
amerikanerna därefter använda mer effektiva attackflygplan för fortsatt mark-
målsbekämpning. Den militära nyttan med F-117 kan således sägas ha varit 
stor så länge uppgiften var mycket specifik – utgörande endast en liten del av 
spektret av möjliga uppgifter för ett stridsflygplan – medan detta flygplan skulle 
ha varit i det närmaste oanvändbart för t.ex. luftförsvarsoperationer. Som jäm-
förelse kan tas JAS 39 Gripen som istället är utformat för att balansera kraven 
på egenskaper för uppgifter inom såväl luftförsvars-, markmåls- som spaningso-
perationer. Dess radarmålarea är liten, genom signaturanpassningsåtgärder och 
kanske framförallt dess lilla storlek, men radarmålarean är större än den för 
F-117. Å andra sidan är dess utformning lämplig för överljudsfart och kraftiga 
manövrer. JAS 39 Gripen kan därför anses ha nytta över ett större spektrum av 
uppgifter, även om den inte skulle nått samma effekt som F-117 i samma situa-
tion. I Figur 3 illustreras den här aspekten av nytta som arean under kurvan.
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Figur 3. Flygplan med förmåga att lösa flera uppgifter contra flygplan med en specialiserad förmåga. Den 
militära nyttan avspeglar sig som ytan innesluten i respektive kurva.

Om resurserna är begränsade kan en lösning med ett bredare användnings-
område anses ha större militär nytta än en specialiserad lösning. Om större 
ekonomiska och personella resurser finns tillgängliga kan ett antal specialiserade 
enheter, för jakt, attack och spaning, tillsammans ge en totalt sett större militär 
nytta. 

I exemplet med stridsflygplan är det förbehållet några få av världens rikaste 
nationer att ha en typ av stridsflygplan specialiserat för varje tänkbart flygupp-
drag. Om det ska vara rationellt att ha ett militärt verkansmedel med mycket 
specialiserad förmåga krävs en övergripande kapacitet hos aktören att kunna 
forma stridsfältet så att förmågan kommer till nytta. Annars finns risken att 
motståndaren taktikanpassar och gör den specifika förmågan irrelevant och då 
har den specifika förmågan låg militär nytta. Mot den bakgrunden inses att ett 
och samma verkansmedel torde ha olika nytta för olika aktörer. Sverige har inte 
automatiskt nytta av alla verkansmedel som USA utvecklar och inlemmar i sin 
arsenal. Nyttan är beroende av behovet hos den aktör som mäter den.

Ett helt annat, men belysande exempel på militär nytta, är det tillsatsma-
skineri som svenska ubåtar är utrustat med. Tillsatsmaskineriet gör det möjligt 
för ubåten att operera inom ett område mer än en vecka utan att snorkla. En 

JaktSpaning Attack

EFFEK T

U P P G I F T E R

Militär nytta

Lockheed F-117
Nighthawk

Specialiserad för
attack under mörker

JAS 39 Gripen
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ubåt utan tillsatsmaskineri måste ladda batterierna, snorkla, under ett par tim-
mar varannan dag. Tillsatsmaskineriets militära nytta är således beroende av 
hotet mot en snorklande ubåt – är hotet mot den snorklande ubåten stort är 
tillsatsmaskineriets militära nytta betydande. Finns det däremot inget hot mot 
en snorklande ubåt är tillsatsmaskineriets militära nytta negativ eftersom till-
satsmaskineriet är kostsamt, gör ubåten större och kräver en större besättning.

Låt oss anta att vi använder rationellt beslutsfattande för att hitta den bästa 
möjliga lösningen på ett problem, det vill säga att hitta den lösning som har op-
timal nytta för oss. Då kommer en analys av problemet att leda till krav på öns-
kad effekt hos lösningen. Men för att lösningen ska vara möjlig krävs också att 
vi har råd med den, annars kommer ingen effekt att levereras. Störst nytta har 
alltså den lösning som levererar mest av önskad effekt och som vi har råd med. 

Vid t.ex. en studie av valet av koncept för ett framtida verkanssystem är 
det naturligt att ta hänsyn till verkanssystemets kostnad i pengar, vanligtvis 
dess totala livscykelkostnad för utveckling, anskaffning, drift och avveckling. I 
samband med styrkegenerering inför en viss operation är troligen andra mått 
på kostnad mer relevanta. Den kan naturligtvis mätas i alla former av resurs-
förbrukning. Det finns t.ex. vanligtvis ett personaltak på en militär insats vilket 
gör att kostnaden för en viss lösning på ett behov lämpligen mäts i det antal per-
soner som krävs för att leverera lösningens effekt. Om andra typer av resurser är 
gränssättande: mängd bränsle, antal reservdelar, ammunition, kan det således 
i den aktuella beslutssituationen vara relevant att mäta lösningens kostnad i 
dessa storheter. Olika lösningar på militära problem är också normalt förknip-
pade med olika stora risker för att inte uppnå insatsens mål. Riskerna kan vara 
av olika karaktär: från frågor om vissa förutsättningar uppnås i tid, till frågor 
om motståndarens agerande eller möjliga politiska reaktioner. I dessa fall kan 
det också vara relevant att mäta lösningens kostnad i den risk aktören tar för 
att implementera lösningen. Nytta har alltså en kostnadsdimension, men mäts 
inte alltid i pengar.

”Militär nytta”

Militär verksamhet kräver en betydande mängd tekniska system och artefakter (mänsk-
ligt tillverkade ting, artificiella produkter eller effekter). Någon eller några av dessa sägs 
ha militär nytta om de bidrar till att målen för en militär insats kan nås till lägre kostnad. 
Kostnadsbegreppet har sällan enbart ekonomisk karaktär och kan omfatta så skilda ting 
som t.ex. sparade liv eller politiska risker. 

Begreppet Risk

Krig är farligt. En person som deltar i krig utsätter sig för fara och råkar man i 
strid utsätter man sig för livsfara. Det positiva med detta är att faran kan vara 
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en avhållande faktor. Tyvärr ser vi allt som oftast att det inte fungerar så. Den 
mänskliga viljan att trotsa faran och deltaga i krig verkar vara lika stor nu som 
tidigare.

Figur 4. Begreppet risk. Tabellen anger till höger faktiska, uppmätta risker medan den till vänster ger i 
normer accepterade risker för några olika fall (Fritt efter Pfitzer et al. 2004).

För att kunna beskriva farans storlek måste vi använda oss av begreppet 
risk, väl medvetna om att fara och risk inte är samma sak. Risk är ett mått 
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på de skadliga konsekvenserna av en framtida händelse. Motsatsen, ett mått 
på de gynnsamma konsekvenserna, kallas för chans. Om man utsätter sig för 
livsfara, deltager i en strid, är risken att dödas omvänt proportionell mot chan-
sen att överleva. Vid strid är därmed summan av risken att dödas och chansen 
att överleva alltid lika med ett. Optimisten ser i kriget chanser till belöningar, 
plundring och berömmelse. Pessimisten fruktar för sitt liv, är rädd för att bli 
invalidiserad och är medveten om flyktingarnas elände.

En risk kan relateras till en tidperiod exv. årlig risk att dödas eller till en viss 
händelse (t.ex. att dödas genom att åka nerför Niagarafallen i en tunna, jämför 
figur 4).

Man noterar, att accepterade risker är högre, ofta mycket högre, i självvald 
verksamhet – ”frivilliga faror” – jämfört med den fara man utsätts för ofrivil-
ligt. Acceptabel risk kan ha ett värde i fredstid och ett helt annat i kris eller 
krig. Det är också uppenbart att man är beredd att acceptera större risker i ett 
försvarskrig där nationens öde står på spel än under en fredbevarande operation 
i främmande land.

Vietnamkriget (1962–76) var det första krig som kunde följas på TV. USA:s 
befolkning blev därmed medveten om krigets brutala verklighet. Motståndet 
mot kriget växte. Detta ledde till en annorlunda värdering – inte minst av kost-
nader i människoliv. Medan USA:s förluster under Vietnamkrigets många år 
var av samma storleksordning som en dags förluster under slaget vid Somme 
(1916) var reaktionerna inte jämförbara. Vietnamkriget pågick under lång tid 
och alla var mer eller mindre medvetna om vad som hände. Slaget vid Somme 
var över innan någon riktigt förstått vilken katastrof som inträffat.

För att rädda enskilda människors liv är samhället ofta berett att sätta in 
mycket stora resurser vilket visas t.ex. i samband med olyckor. När det blir fråga 
om att rädda människoliv mer generellt t.ex. genom att med olika åtgärder 
bringa ner olycksfallsrisker blir en värdering i ekonomiska termer ofta nöd-
vändig. När risken för en hel population minskas och en oidentifierad individ 
räddas sägs ett statistiskt liv vara räddat. Värdet beror bl.a. på om faran varit 
frivillig eller ofrivillig, om den drabbade är ett barn, en vuxen eller en äldre. Hur 
händelsen går till och om faran är känd eller okänd kan också påverka. 

Som en följd av ändrade värderingar av risken för att soldater skall dödas, 
anlitade USA i Irak i flera fall vaktbolag i stället för att sätta in reguljära styrkor 
– detta för att hålla de rent militära förlusterna nere. Analogt blir användning 
av förarlösa flygfarkoster, drönare, mer attraktiva än konventionella operationer 
genom att man inte riskerar ”egna” människoliv. Utöver monetära kostnader 
måste även legala och etiska aspekter vägas in.
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”Risk”

Någon allmän och av alla accepterad definition av begreppet risk torde inte finnas. En 
vanlig och användbar definition är: 
Begreppet risk kan ses som en funktion av sannolikheten för att en viss oönskad hän-
delse inträffar och konsekvensen av att denna händelse inträffar. 

Risk kan även definieras som: 
Produkten av sannolikheten att riskkällan genererar ett problem och problemets be-
dömda konsekvens. 

Begreppet System

System finns av många olika slag och storlekar, till exempel solsystemet, system-
bolaget och periodiska systemet. Läran om system kallas systemteori. Eftersom 
det finns många olika slag av system finns det även flera olika definitioner av 
begreppet system. 

I Sverige har Försvarsmakten och Försvarets materielverk beslutat sig för 
att i systemarbete använda standarden ISO/IEC 15288. Denna standard gäl-
ler för system som är skapade av människor. Systemen beskrivs i standarden 
som bestående av en eller flera ingående delar av: ”maskinvara, programvara, 
människor, processer (till exempel granskningsprocess), rutiner (till exempel 
operatörsinstruktioner), anläggningar och naturligt förekommande bestånds-
delar (till exempel vatten, organismer, mineraler)”. Denna standard innehåller 
ett antal definitioner som på olika sätt underlättar den praktiska användningen 
av systembegreppet.

Vid operativ planering kan ett system vara det operativa planeringssystemet 
(en term som används i Nato Guidelines for Operational Planning – GOP), 
vars syfte är att stödja främjandet av en operationsplan. Elementen i detta pla-
neringssystem är tjänster (aktiviteter) som uppfyller delar av planeringen. 

Inom militärtekniken är det ändamålsenligt att använda systembegreppet 
för organisationer och artefakter som används i genomförandet av militära ope-
rationer; t.ex. förband och tekniska system. Beroende av uppgift och syfte kan 
man välja ett system-i-fokus; d.v.s. det system som man för tillfället arbetar 
med. Ett system i fokus består av systemelement som i sin tur kan vara system 
bestående av produkter och tjänster.
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Figur 5. System i fokus med exempel på systemelement.

Kring det system som är i fokus, finns andra system som kan vara stödjande 
(möjliggörande), samverkande eller motverkande (konkurrerande) system. Om 
systemet i fokus är attackflygplanet så ingår detta i ett större system som också 
innehåller stödsystem (möjliggörande system) för ledning, underrättelser, un-
derhåll etc. Samverkande system kan vara markbundna vapensystem och mot-
verkande system kan vara hotsystem som kan påverka systemet-i-fokus.

”System”

System är en sammansättning av samverkande element organiserade att uppnå ett eller 
flera uttalade syften (enl. ISO standard 15288)
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Begreppet Förmåga

Begreppet förmåga kan förses med ett attribut vilka närmare beskriver vilken 
typ av förmåga som avses. Exempel på dylika attribut är; litterär, matematisk, 
fysisk, organisatorisk etc. Inom Försvarsmakten används ofta flera olika attribut 
tillsammans med begreppet förmåga.

Figur 6. Exempel på olika förmågor ställda mot ökande konfliktnivåer.
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En viktig del av den förmågeskapande verksamheten är den förmågeutveck-
lande processen. Förmågeutveckling omfattar all aktivitet utöver ett statiskt 
vidmakthållande av ett förbands förmåga. Vanligen, men inte alltid, används 
begreppet vid utveckling och anskaffning av ny materiel till förbandet. För-
svarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) ger i det korta perspektivet (5 år) viss 
ledning, men i det längre perspektivet (10+ år) finns vanligen endast abstrakt 
formulerade förmågeambitioner att tillgå.

Det har gjorts försök att logiskt strukturera upp processen för förmågeut-
veckling, och minimera utrymmet för ogenomtänkta och kortsiktiga lösningar. 
Dessa försök har dock alla drabbas av en dynamiskt föränderlig omvärld och en 
beredskap för ständiga förändringar av förmågearbetets inriktning måste alltid 
finnas.

Förmågenyttjande sker inom ett brett spektrum av militära insatser. Att 
avslå ett väpnat angrepp mot Sverige utgör den övre gränsen för förbandens 
insatsförmåga. En nivå under det väpnade angreppet ligger förbandets förmåga 
att deltaga i internationella insatser, den så kallade expeditionära förmågan. I 
sjunkande skala återfinns sedan insatser för att hävda Sveriges territoriella inte-
gritet, spaning och underrättelseföretag, förbandens deltagande vid naturkata-
strofer och större olyckshändelse ned till Högvakt och deltagande i statsceremo-
nier, den så kallade ceremoniella förmågan. 

”Förmåga”

Begreppet förmåga betyder att kunna utföra något och utföra det väl. 
All militär verksamhet är antingen förmågeskapande, med detta attribut avses all den 
verksamhet som krävs för att producera ett militärt förband, eller förmågenyttjande, ett 
attribut som avser hur förbandet används i militära operationer.
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Militärteknikens bakgrund

Stridsklubban utgör ett av de äldsta vapnen och utvecklades för att möta beho-
vet av utökad räckvidd och för att ge en större kraft i slaget. Därigenom erhölls 
både färre egna skador och en ökad effekt på motståndaren i dåtidens närstrid. 
Stridsklubban som segrarens symbol antas tidigt, bl.a. av Wilhelm Erövraren 
efter slaget vid Hastings år 1066. Idag återfinns den i form av marskalkstaven 
buren av generalspersoner. Med rätta kan stridsklubban sägas vara militärtek-
nikens symbol. 

För att bättre förstå militärteknikens framväxt och utveckling behövs några 
inledande ord om kriget, dess natur och karaktär. Krig utkämpas mellan männ-
iskor, inte mellan maskiner och styrs följaktligen av mänskliga beteenden och 
skilda kulturer. Ofta framhålls det att krigets natur är oförändrad, medan dess 
karaktär skiftar kontinuerligt i takt med teknikutvecklingen. Med rätta anses 
teknikens nya landvinningar vara den enskilt största pådrivande faktorn vad 
avser utvecklingen av militära operationer. 

Det finns säkerligen många skilda och varierande skäl till uppkomsten 
av krig och allvarliga konflikter. Något förenklat kan man dock urskilja fem 
grundläggande orsaker, nämligen: 

• Åsiktsskillnader

• Tillgång till föda 

• Tillgång till färskvatten

• Tillgång till energi

• Interna politiska problem
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Teknologiberoendet för dessa fem grundläggande konfliktorsaker har i för-
enklad form sammanställts i figur. 7.

Skilda uppfattningar avseende religion, politisk ideologi, ekonomiska sys-
tem etc. är kanske den mest anförda orsaken. En tillbakablick i historien visar 
på ett stort antal fall, t.ex. de nio medeltida korstågen under elvahundra- till 
trettonhundratalet och Trettioåriga kriget som egentligen utgjordes av ett antal 
religionskrig i centrala Europa mellan 1618–1648. Ett modernt exempel är de 
nutida, tämligen frekventa, terrordåden som de i USA den 11 september 2001.

Förvånande är att tillgång till rent färskvatten sällan diskuteras i dessa sam-
manhang trots att rent och färskt vatten har en avgörande betydelse för såväl 
människan som för samhället i stort. Genom god tillgång av färskvatten skulle 
basala mänskliga behov såsom hygien och föda kunna mötas och därigenom 
kunde en bättre befolkningshälsa uppnås, förutsatt att tekniskt know-how för 
rening och distribution tillsammans med lämplig infrastruktur finns inom lan-
det ifråga. Emellertid så föreligger en stor brist på färskvatten sett ur ett globalt 
perspektiv. Något mindre än åtta promille av jordens samlade vattentillgångar 
är tjänliga för biologiskt landlevande organismer. Därtill kommer att fördel-
ningen av färskvatten över jorden är mycket ojämn och att det råder stor global 
skillnad i hur man tillvaratar och nyttjar färskvattenresurserna. I de s.k. utveck-
lade länderna nyttjas färskvatten i hög utsträckning till transport av avfall (från 
toaletter, tvätt- och diskmaskiner och dylikt) medan det för ca två tredjedelar 
av jordens befolkning råder brist på eller saknas tillgång till rent färskvatten. 
Kontroll av teknologi för vattenhantering och -distribution utgör ett starkt po-
litiskt vapen, som ännu inte utnyttjats till fullo, förutom i Mellanöstern där det 
nyttjats under lång tid.

Figur 7. Förenklad sammanställning över inverkan på vissa grundorsaker till krig och konflikter av teknik 
och teknologi.
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Tillgång till energi – innefattande råvaror och tekniska innovationer liksom 
teknologi för dess prospektering, utvinning, produktion och distribution – har 
fått en allt ökad betydelse och därigenom stärkts i dess roll som en grundor-
sak till uppkomsten av krig och kris. Sentida exempel är många t.ex. Suez-
kriget 1956, Falklandskriget 1982, de USA-ledda militära operationerna Desert 
Storm 1991 och Iraqi Freedom 2003 och Georgien – Ryssland kriget 2008. 
Även dragningen av den ryska Nord-Stream gasledningen i Östersjön har rest 
säkerhetspolitiska frågor

Militärteknikens postulat

Postulat kan sägas vara specialfallet av axiom; postulat är begränsat till ämnet/
disciplinen medan ett axiom är generellt gällande. Ett postulat är ett påstående, 
ofta självklart, som i sig ej leds i bevis utan bidrar tillsammans med andra postu-
lat till att forma en teori. I detta kapitel formuleras några militärtekniska postu-
lat, redovisningen är inte fullständig, det går att formulera ytterligare postulat, 
ej heller är postulaten oomtvistade.

Krigets karaktär förändras i takt med teknikutvecklingen

När grupper av människor blev bofasta och började bruka jorden skapade de 
också resurser, främst i form av spannmål, vilka måste försvaras. De tidiga kri-
gen handlade om att försöka erövra resurser som skapats av andra. För att för-
svara sig byggde de bofasta människorna befästningar där man kunde skydda 
sig själv och sina förråd. Jordbruket skapade även ett överskott vilket kunde 
bland mycket annat användas till att utrusta och hålla soldater, primärt till 
försvar men de kunde även användas till anfall på närliggande samhällen. De 
framgångsrika kunde utöka sitt område och efterhand bildades stater vilka 
kunde utrusta arméer för försvar och anfallskrig. Staterna låg regelbundet i krig 
med varandra, nya stater uppstod och gamla gick under. Interna motsättningar, 
inbördeskrig, var en vanlig anledning till undergång men en stat kunde också 
erövras av en motståndare med en ny och överlägsen teknik. 

Domesticeringen, tämjandet, av vildhästen och byggandet av hästdragna 
stridsvagnar är tidigt exempel på en ny teknik vilken radikalt förändrade krigfö-
ringen. Stridsvagnen gav taktisk överlägsenhet på slagfältet. Tillgång till vagnar 
innebar även att man fick föra fram mat och furage (foder till hästarna) till en 
belägringsarmé. Belägringsarmén kunde därmed hålla ut längre än de beläg-
rade, en operativ fördel. Angriparen hade således ett tekniskt övertag gentemot 
försvararen.

Förmågan att tillverka kroppsskydd, hjälmar, bröstplåtar och benskydd, av 
metall, först brons sedan stål, innebar ett stort taktiskt framsteg. Nu kunde 
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soldaten stå kvar på slagfältet för att på nära håll döda de hästar som drog strids-
vagnarna. Stridsvagnens betydelse minskade men väl bepansrade fotsoldater i 
tät formering upprätthöll förmågan till anfallsstrid. Förmågan att konstruera 
tunga belägringsmaskiner, katapulter, murbräckor och anfallstorn, försvårade 
också möjligheten att långsiktigt försvara fasta anläggningar. Anfall var fortfa-
rande bästa försvar.

Stigbygeln, en till synes trivial uppfinning, kom att radikalt förändra stri-
den. Så länge man red utan stigbygel kunde kavalleriet bara utnyttja lätta vapen, 
pilbåge, spjut och andra kastvapen. Stötvapen, det vill säga lansar kunde inte 
användas, ty även om ryttaren framgångsrikt träffade motståndaren med sin 
lans, så skulle han själv samtidigt kastas ur sadeln. Stigbygeln ändrade på detta, 
nu kunde en bepansrad riddare hålla sig kvar på hästryggen och under närstrid 
kunde han stå upp i stigbyglarna och utdela kraftiga slag med svärd eller strids-
klubba. 

Långbågen och krutet gjorde snabbt slut på riddarepoken. Inte nog med att 
man fick en porté (längsta räckvidd för att uppnå verkan i målet), som översteg 
motståndarens, och en förmåga att skjuta igenom den kraftigaste rustning, med 
kanoner kunde även riddarborgar förstöras. Kanoner var inledningsvis endast 
lämpade för stationär krigföring. Man släpade fram kanoner till en befästning 
och sedan besköt man denna till dess murarna föll samman. Att föra med sig 
tunga bronskanoner på slagfältet var riskabelt, sannolikheten att de skulle stå på 
rätt ställe var låg och risken att motståndaren erövrade dem uppenbar. Lättare 
kanoner av stål ökade möjligheten att ge truppen eldunderstöd på slagfältet. 

Kanonen förändrade även striden till sjöss, tidigare hade man under strid 
försökt ramma motståndarens fartyg och om detta misslyckats övergått till änt-
ring och strid man mot man. Kanoner krävde större, stabilare och mer sjövär-
diga fartyg. Dessa fartyg kunde vara ute till havs under lång tid och man kunde 
försvara sig mot pirater och sjörövare. Europeiska sjöfarare började utforska 
världen, grunda handelsstationer, bilda kolonier och skapa imperier.

Järnvägen kom att påverka krigföringen, främst på strategisk nivå. Med 
ett utbyggt järnvägsnät blev det möjligt att koncentrera och underhålla stora 
truppstyrkor till den plats där man sökte ett avgörande. ”Bygg järnvägar, inte 
befästningar” var ett motto som kom att prägla den tyska militärstrategin under 
lång tid. På taktisk nivå fick järnvägen begränsad inverkan även om special-
byggda ”pansartåg” ibland deltog i striderna.

Den industriella revolutionen innebar att vapentillverkningen övergick från 
att vara ett hantverk till att bli en industriell verksamhet. Nya mer effektiva va-
pen kunde massproduceras. Kulsprutor och repetergevär gjorde det riskabelt för 
soldaten att uppträda på slagfältet. Defensiven fick ett temporärt övertag över 
anfallskriget. Motordrivna fordon, stridsvagnar, skulle dock snart återupprätta 
förmågan till rörlig anfallsstrid.
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Flygmaskinen öppnade upp en ny dimension i krigföringen. Detta fick stor 
påverkan hur kriget fördes på alla nivåer, taktiskt när flygplan stred med varan-
dra, operativt när de lämnade understöd till markförbanden och strategiskt när 
de bekämpade motståndarens civilbefolkning med avsikt att bryta stridsviljan. 
Flyg baserat ombord på hangarskepp kunde sänka de största slagskepp varför 
striden till sjöss återigen förändrade sin karaktär. Flygfällda kärnvapen sattes in 
för att snabbt avsluta ett världskrig. 

Tekniken inverkar på alla militära nivåer

Att tydligt visa hur tekniken påverkar krigföringen på strategisk, operativ och 
taktisk nivå görs bäst genom exempel. På den strategiska nivån är exemplen 
kärnvapen och signalspaning.

Kärnvapen är strategiska vapen vars främsta syfte är att avskräcka motstån-
daren från att angripa och därmed vara fredsbevarade. Det finns visserligen 
”taktiska” kärnvapen för användning på slagfältet men dessa har aldrig kommit 
till användning och de har efter Kalla Krigets slut minskat i antal och betydelse. 
Kärnvapnens förmåga att förhindra krig har hitintills visat sig vara god. 

Andra världskriget slutade efter bombningen av Hiroshima och Nagasaki 
och sedan dess har vi varit förskonade från ”stora” krig. Kärnvapen kan inte 
ensamma tillskrivas denna positiva utveckling men det går inte heller att bortse 
från deras fredsbevarande förmåga. Nedrustning, minskning av antalet kärn-

vapen, måste anses som 
positiv, främst på grund 
av de betydande eko-
nomiska resurser som 
därmed frigörs och som 
kan utnyttjas mer pro-
duktivt. Den positiva 
effekten av en fullstän-
dig avrustning av alla 
kärnvapen är däremot 
tveksam, dels upphör 
deras fredsbevarande 
förmåga, dels kan vi 

aldrig avlägsna kunskapen om hur man tillverkar kärnvapen. I en kärnvapen-
fri värld kan den grupp eller stat som återupptar tillverkningen av kärnvapen 
snabbt tillskansa sig en strategisk överlägsenhet som är oönskad av övriga.

Signalspaning, det vill säga teknik för att forcera och läsa motståndarens 
radiosamband, är en strategisk resurs. Det krävs vanligtvis en kraftsamling av 
nationens samlade förmågor för att med framgång forcera motståndarens sam-
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bandssystem. Vidare begränsar den stränga sekretessen, som måste omge verk-
samheten, hur långt ned i organisationen som resultatet av signalspaningen kan 
delges. Det finns många exempel på värdet av framgångsrik signalspaning, Den 
brittiska forceringen av det tyska sambandsystemet ”Ultra” under andra världs-
kriget är kanske det mest kända. De allierade hade med stor sannolikhet vunnit 
kriget även utan denna forcering men det hade tagit längre tid, krävt större 
resurser och ett ökat antalet stupade soldater. 

Direkt avgörande betydelse (utan signalspaning hade det sannolikt inte 
inträffat) hade signalspaningen däremot för det kommunistiska maktöverta-
gandet i Kina. Den drygt tusen mil långa förflyttning från Jiangxi till Shaanxi 

som genomfördes av 
det kinesiska Röda ar-
mén mellan 16 oktober 
1934 och 19 oktober 
1935, kallas allmänt för 
”Den långa marschen”. 
Detta namn är en för-
skönande omskrivning 
av den flykt som det 
egentligen handlade 
om. Den Röda Armén 
hade kommit i besitt-
ning av några radioap-
parater, radiooperatö-

rer och kryptosystem från motståndarsidan. Man kunde därför följa Nationella 
arméns radiotrafik och undvika kontakt med de arméförband som sändes fram 
för att finna och förinta de flyende kommunisterna. Den kommunistiska par-
tiledningen och några tusen soldater överlevde, resten är historia. Att vikten av 
spaning i alla medier består även i framtiden och är av strategisk betydelse torde 
vara en rimlig förutsägelse. 

På operativ nivå kan flygunderstöd och helikoptertransporter tjäna som 
teknikexempel. Fältartilleriets uppgift är att lämna eldunderstöd under både 
försvars- och anfallsstrid. Artilleriet har dock vissa begränsningar utöver syste-
mets porté. Vid anfallsstrid kan det uppstå problem med att följa med och un-
derstödja anfallsrörelsen framåt. Även om pjäserna har givits ökad rörlighet kan 
svårighet med att föra fram tillräckligt med ammunition begränsa möjligheten 
till understöd. Vid försvarsstrid är motståndarens artilleribekämpning något 
som begränsar möjligheten till långvarigt och ihållande eldunderstöd av de 
egna förbanden. Markmålsbekämpning med flyg undanröjer många av dessa 
begränsningar. Arméförbanden behöver av denna anledning sådana system för 
att bibehålla den operativa rörligheten.
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Helikoptertransporter har på ett avgörande sätt förbättrat markförbandens 
operativa rörlighet. Med helikoptrar kan man på ett helt nytt sätt både sätta in 
och dra ut förband i stridzonen. Helikoptrar kan lämna eldunderstöd, föra fram 
förnödenheter, utföra stridspaning och evakuera sårade. Helikoptersystem är 
dock kostsamma, fordrar omfattande underhållsorganisation och har en förhål-
landevis låg tillgänglighet.

På taktisk nivå är eldhandvapnens förbättrade precision och riktmedel ett 
tydligt exempel på hur tekniken påverkar striden. Så länge precisionen var 
låg och riktmedlen primitiva kunde motståndaren bekämpas endast på korta 
stridsavstånd. Soldaterna drillades i att inte skjuta förrän de såg motståndaren 

i ”vitögat”. Striden ge-
nomfördes upprättstå-
ende, i tät gruppering, 
dagtid, på öppna fält. 
Nya typer av eldhand-
vapen tvingade fram 
en spridd gruppering, 
dold framryckning 
och eldgivning med 
soldaten liggande ned 
i skydd. Denna nya 
taktik innebar i sin tur 
att soldaterna ofta kom 

nära varandra innan upptäckt, närstrid med bajonetter blev ett vanligt inslag i 
striden. Snabbskjutande eldhandvapen med kort räckvidd, kulsprutepistoler, 
introducerades för närstrid i skyttegravar, bebyggelse och skogsterräng. Med 
mörkerriktmedel blev det möjligt att strida även nattetid, tidigare hade man 
visserligen kunnat rycka fram i skydd av mörker men taktiken var normalt att 
överraskande överfalla fienden med första gryningsljuset. Mörkerriktmedel ger 
en stor taktisk fördel till den sida som har denna typ av riktmedel.

Icke dödande vapen har tagits fram för att möjliggöra insats på lägre 
konfliktnivå än krig. Även om soldaten alltid har rätt att tillgripa dödligt 
våld i självförsvar så finns det ofta en önskan att lösa en konflikt utan att 
döda motståndaren. Gummikulor, tårgas och chockgranater ger soldaten en 
möjlighet till graderad vapeninsats utan att höja konfliktnivån.  

Bristande teknikförståelse medför minskande operativa möjligheter

Ett klassiskt exempel på bristande teknikförståelse vilket ledde till teknologiska 
överraskningar på slagfältet är Yom Kippur-kriget 1973 (se LIM 8). Efter det 
att egyptiska arméförband den 7 oktober överraskande gått över Suezkanalen 

ARMY
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byggde man upp en defensiv försvarslinje i Sinai med förband utrustade med 
ett stort antal pansarvärnsvapen, däribland den då moderna Sagger-missilen av 
Sovjetisk tillverkning. Sagger-missilen hade en räckvidd på tretusen meter, var 
trådstyrd och en första generationens (CLOS – Command to Line of Sight) 
pansarvärnsrobot. Missilen sågs första gången på första majparaden i Moskva 
1967. Den levererades till alla länder i Warszawapakten och till andra politiska 
allierade till Sovjetunionen, många arabländer inkluderat.

1967, under sexdagarskriget, hade Israel mött egyptiska förband beväpnade 
med Snapper-missiler, ett tidigt och ej helt lyckat sovjetiskt försök att utveckla 
en pansarvärnsrobot. Erfarenheten från detta krig var att det egyptiska infante-
riet skulle ge upp och fly i samma ögonblick som Israels stridsvagnar dök upp 
på slagfältet. Detta födde idén att man kanske inte behövde infanteri och artil-
leri som följde och understödde stridsvagnarnas anfall. De inledande israeliska 
motanfallen med renodlade pansarförband utan adekvat understöd gav stora 
förluster och anfallen avbröts i väntan på att fullständiga arméförband av divi-
sionsstorlek hade hunnit mobiliseras.

Efter en vecka, den 15 oktober, var man redo. De egyptiska pansarvärnsför-
banden neutraliserades av artilleri och infanteriförband. Två israelitiska pansar-
divisioner gick över Suezkanalen och inringade hela den tredje egyptiska armén. 

Kriget avbröts den 22 oktober efter det att FN:s säkerhetsråd enhälligt hade 
antagit en resolution om vapenstillestånd.

Att utmana en teknisk överlägsen motståndare och att förlita sig på att ett 
tekniskt vapensystem, t.ex. Sagger-missiler, skall framkalla ett operativt genom-
brott tyder på bristande teknikförståelse.

Asymmetri är inte en vinstgaranti för den tekniskt överlägsne

Vid symmetriska konflikter då båda parter använder liknande typer av förband, 
pansar, flyg, infanteri osv. har den tekniskt överlägsne en stor operativ fördel. 
Vid asymmetriska konflikter då parterna utnyttjar asymmetriska typer av för-
band och stridsteknik är inte teknisk överlägsenhet lika utslagsgivande. Ett tyd-
ligt exempel härpå är Vietnamkriget. Den tekniskt överlägsne, USA, använde 
bombflyg, helikoptrar, artilleri och pansar mot en motståndare som utnyttjade 
eldhandvapen och granatkastare i ett gerillakrig. De amerikanska ”segrarna” var 
illusioner, visserligen dödade man i striderna alltid betydligt fler motståndare 
än vad man själv förlorade. Men då motparten, Nordvietnam, var okänslig för 
förluster i människoliv fortsatte kampen år efter år. När man dessutom genom 
propaganda lyckats få opinionen att tro att det var en sydvietnamesisk befriel-
serörelse, Vietcong eller FNL, som stred för landets självständighet i stället för 
den nordvietnamesiska invasion det egentligen rörde sig om, gav USA till slut 
upp. USA drog tillbaka sina förband och överlät åt Sydvietnam att försvara sig 
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själv. Detta försvar bröt snart samman och nordvietnamesiska stridsvagnar rull-
lade in på Saigons gator den 30 april 1975.

Tekniska framsteg har alltid en militär nytta

Nya tekniska prototyper och artefakter har ofta tagits fram för civilt bruk men 
fått sitt verkliga genombrott först när ett militärt behov uppstått och ekonomis-
ka medel kunnat disponeras för vidare teknisk utveckling. Ingenjören Nikolaus 
Otto tog patent på explosionsmotorn 1876. Men det var under första världs-
kriget den blev så tillförlitlig att den kunde användas för att driva stridsvagnar 
och flygmaskiner. Flygmaskinen hade för övrigt först utvecklats av bröderna 
Wright, vilka genomförde den första flygningen med ett motordrivet plan år 
1903. Inledningsvis var motordrivna flygmaskiner något för excentriska flygen-
tusiaster utan vare sig kommersiellt eller militärt värde. Världskriget innebar en 
mycket snabb teknisk utveckling, jakt och bombflygplan såg dagen ljus. Efter 
kriget började man kommersiellt utnyttja flygmaskiner, först för posttranspor-
ter men sedan även för att transportera betalande passagerare. Marconi sände 
ett trådlöst meddelande 1897 och radion revolutionerade därefter den marina 
krigföringen. Att det var möjligt att utvinna energi genom att fissionera, sön-
derdela, uranatomer upptäckte man 1938. Styrt av det pågående världskriget 
inriktade man sig på att utveckla ett vapen, atombomben, för att först därefter 
utveckla en civil energiproduktion i kärnkraftverk. Kärnvapen är måhända inte 
ett militärt vapen utan ett politiskt, men icke förty intar det en särställning från 
slutet av andra världskriget. Mikrovågstekniken som möjliggjorde radarn var 
känd från tidigt 1900-tal, men fick sitt genombrott först under andra världs-
kriget. Penicillinet framställdes av Alexander Fleming 1928 men det dröjde ca 
15 år innan de resurser som erfordrades för en storskalig produktion fanns till-
gängliga genom de allierades krigsbudget. Penicillinet fick stor betydelse för 
krigföringen då endast de allierade styrkorna hade tillgång till det. 
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Figur 8. Tidiga idéer fick sina genombrott ofta först efter det att ett militärt behov uppkommit. 
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Krig har ofta fungerat som idéernas äggkläckningsmaskiner. Idén har funnits 
men det är först när behovet och pengarna kommit som den slagit igenom. 



33

Militärteknikens bakgrund och postulat

Den militära teknikens utveckling har successivt ändrat karaktär från att un-
der de bägge världskrigen, liksom under kalla kriget, huvudsakligen fokuserat 
på fysiska vapen och bemannade plattformar avsedda för krigföring på de kon-
ventionella arenorna mark, sjö och luft till en mer indirekt krigföring medelst 
informations- och sensorteknologi s.l. som möjliggjort obemannade (konven-
tionella) system liksom vapnens förändrade karaktär och verkan. Därigenom 
har den moderna målkatalogen radikalt utökats jämfört med tidigare perioder.  

Figur 9. Dagens databrus gårdagens krutrök?

Krigets dimmor idag och igår
Nätet ger enorma datamängder som måste tolkas 
för att bli vettig information. Utan denna möjlighet  
riskerar morgondagens befälhavare att 
se lika lite av slagfältet som generalen 
på kullen innan det röksvaga krutet 
skingrade dimmorna.
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Fram till mitten av 1800-talet hade den militäre befälhavaren besvär med att 
leda sina förband i fält, eftersom den ogenomträngliga röken från svartkrutet 
blockerade överblick och underrättelseinhämtning. Med införandet av det rök-
svaga krutet förändrades detta radikalt – det var dåtidens IT-revolution – och 
befälhavaren kunde nu se igenom krigets dimmor. Idag, drygt 150 år därefter 
och med en IT-teknik etablerad sedan några decennier, är förhållandet det mot-
satta. Numera gäller att sålla och identifiera viktig information ur det nästan 
obegränsade informationsflöde som dagens IT-teknologi oavbrutet förser oss 
med.

Det var inte förrän under första världskriget som ett vetenskapligt grundat 
försök gjordes att kvantifiera problemet kvalitet kontra kvantitet i militära ope-
rationer. Denna typ av försök gjordes först av William F Lanchester, en brittisk 
ingenjör som var verksam inom många områden. Man bör dock komma ihåg, 
att resultaten av Lanchesters forskning inte bör tillämpas utanför sina ramar. 
Det är uppenbart, att nästan varje verklig militär operation är avsevärt mer 
komplicerad, än vad matematiska modeller kan hantera. Ekvationerna kan med 
andra ord bara användas för mycket enkla scenarier. 

Tekniken i sig orsakar inte militära konflikter

Argumentet att det finns en korrelation mellan antalet vapen och risken för 
en militär konflikt mellan stater är inte ovanligt att möta. Detta argument har 
dock svagt empiriskt stöd. Ett exempel på motsatsen är upprustningen av det 
svenska försvaret efter andra världskriget. Trots att vi under en period hade 12 
arméfördelningar, 50 flygdivisioner och två kryssareskadrar hotade vi ingen an-
nan nation. Målsättningen för det starka försvaret var att minska krigsrisken i 
norra Europa. 

Militära artefakter/vapen agerar inte självständigt, det finns alltid ett beslut 
taget av en människa om att vapnet skall användas. Även om en mina kan de-
tonera när dess sensorer upptäcker och klassificerar ett lämpligt mål, har minan 
tidigare, ibland långt tidigare, lagts på plats och armerats genom ett mänskligt 
beslut. Även argumentet att moderna vapen skulle öka risken för ett omfat-
tande dödande har svag grund. Precisionsvapen orsakar mindre förödelse än ett 
urskillningslöst bombardemang och det dödades fler personer med knivar och 
andra handredskap i Rwanda än vad det gjordes i Japan med två atombomber. 

En målsättning med militär teknik är att ta fram robusta och tillförlitliga 
vapen vilka kan användas vid olika konfliktnivåer och inte orsakar onödig förö-
delse och lidande.
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Militärteknik är ett akademiskt ämne under vardande. De yttre attributen för 
ett nytt ämne kan populärt sägas var en professor och en lärobok. Därtill behövs 
en teori som förklaringsmodell till företeelser och observationer inom ämnet. 

En teori kan vara en samling av antaganden och påståenden som utöver att 
förklara fenomen även kan förutsäga sådana. En teori kan vara antingen empi-
risk, d.v.s. är partiellt eller helt baserad på observationer, eller deduktiv, d.v.s. 
logiskt grundad.

Traditionellt har synen på teknik inom Försvarsmakten präglats av en upp-
delning i olika kategorier av militär personal. Teknikern har varit den som han-
terar tekniken och officeren den som hanterar operationen. Detta har varit en 
behaglig uppdelning som givetvis fungerat så länge man inte behövt utöva pro-
fessionen fullt ut och som dessutom givit officeren en ursäkt att slippa bry sig 
om den kunskapsmässigt krävande tekniken. 

Ämnet militärteknik utgår från en helt annan syn, nämligen den att tekniska 
system är officerens arbetsredskap och att en förståelse för dessa verktyg är cen-
tral för att kunna utöva professionen framgångsrikt; en person utan kunskap 
om de instrument som ingår i den orkester han eller hon är satt att dirigera får 
det, liksom auditoriet, besvärligt. Det är heller inte ens säkert att kompositio-
nen känns igen. En sådan brist på kunskap är olycklig och kan aldrig försvaras 
(sic!), i synnerhet när det gäller så allvarliga ting som krig och därmed relaterad 
verksamhet. Detta synsätt leder till formuleringen av den första militärtekniska 
teorin: Hur tekniken förstås och tillämpas styr utfallet av alla militära operationer.

Den första militärtekniska teorin:
Hur tekniken förstås och tillämpas styr utfallet av alla militära operationer
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Teknologiska framsteg, från stridsyxan via hjulet till massproduktion 
och kärnklyvning, har nästan undantagslöst nyttjats även för militära syften. 
Genom att tillämpa mer avancerad och möjligen även ny och annan teknik än 
den motståndaren förfogar över, kan man erhålla avgörande fördelar på taktisk 
och operativ nivå. Under 1900-talet kom utvecklingen av militär teknik att 
få en strategisk betydelse – det långräckviddiga bombflyget och dito missiler 
kunde nå och skada motståndarens hela samhällsstruktur och inte som tidi-
gare, begränsas till den militära delen. Utvecklingen av massförstörelsevapen 
bidrog givetvis till detta. Ett känt exempel är Trinity, den första kärnvapenex-
plosionen 16 juli 1945, som tre veckor senare fick sin tillämpning för att ända 
andra världskriget. Strategic Defense Initiative (SDI eller populärt Star Wars-
projektet) är ett annat exempel på hur ny teknik använts för strategiska syften, 
nämligen att bidra till dåvarande Sovjetunionens sönderfall.

Genom historien finns en mångfald exempel hur ny teknik använts i militä-
ra sammanhang. I LIM vol. 8 redovisas exempel på bristande teknisk förståelse 
och därtill kopplade militära misslyckanden. 

Exempel på motsatsen kan här illustreras genom de militära framgångar 
som nåddes genom en militär förståelse av ny teknik i Storbritannien. Under 
1930-talet bedrevs en omfattande forskningsverksamhet rörande luftförsvar. 
Verksamheten skedde utefter flera parallella spår varav särskilt ett, radartek-
niken, kom att få en avgörande betydelse vid försvaret av Storbritannien. Det 
skulle dock dröja 5–6 år innan tekniken fullt ut var användbar. Det luftförsvars-
system som då byggdes upp var resultatet av en nära samverkan mellan fors-
kare och flygofficerare. Systemet byggdes för att fylla de krav vilka framtagits 
med hjälp av tidig operationsanalys genomförd inom det brittiska flygvapnet. 
Förutom den nya radartekniken integrerades radiotelefoni och radiopejling i 
systemet, vilket, ställt mot dåtidens systemkunskap, måste betecknas som ett 
imponerande arbete. Luftförsvaret erhöll härvid såväl tidig förvarning som lä-
gesbestämning av fientligt flyg. Luftförsvarssystemet innefattade även förmåga 
att via radiotelefoni leda jaktflyget mot anflygande fientligt flyg. Förståelsen 
och det militära utnyttjandet av denna nya teknik visade sig vara av avgörande 
betydelse för ”the Battle of Britain”. 
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Figur 10. Det framgångsrika luftförsvarssystem som byggdes upp i Storbritannien under andra världskriget 
var resultatet av en nära samverkan mellan forskare och flygofficerare. 
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En med föregående exempel samtida tillämpning som bidrog till att de stra-
tegiskt viktiga försörjningslinjerna till Europa kunde hållas öppna var att man 
förstod den militära nyttan av att införa ny teknik – radar – på spanings- och 
bombflygplan vilka därigenom erhöll en förmåga att kunna lokalisera bl.a. ubå-
tar i ytlägen trots dålig sikt och mörker. Före 1943 hann en tysk ubåt i genom-
snitt sänka drygt 20 allierade fartyg innan de allierade kunde sänka den, medan 
motsvarande siffra från och med 1943 decimerades till färre än 2. Orsakerna 
till detta var säkerligen flera, bl.a. att de allierade samlade och i någon mån 
skyddade fartygen genom konvojer. Huvudorsaken anses dock vara införandet 
av högupplösande radar på spanings- och attackflygplan. Detta medförde att de 
dåtida ubåtarna, vilka mer korrekt borde ha kallats dykbåtar, ej längre kunde 
nyttja mörker och dålig sikt i tidigare omfattning för att i ytläge ladda sina bat-
terier, varför den taktiska fördelen med ett dolt uppträdande i undervattensläge 
avsevärt reducerades.

Teknikens påverkan finns alltså på stridsteknisk, taktisk/operativ som stra-
tegisk nivå. Påverkan är mest tydlig och mätbar på lägre nivåer, t.ex. när ett 
eller flera tekniska system av motståndaren sätts ur spel genom störning, vilse-
ledande information etc. och man genom att använda sig av en kombination 
av teknisk och taktisk kompetens genomför erforderlig taktikanpassning. Med 
god kunskap om verktygen, d.v.s. allt från vapen och plattformar till informa-
tions- och ledningssystem samt principer för att bedriva strid på olika nivåer 
kan den väpnade striden föras framgångsrikt på alla nivåer. Teknikens påverkan 
ökar dock på strategisk nivå och är då ofta knuten till väsentliga teknologiska 
utvecklingssteg.

Så har t.ex. utveckling av handeldvapen sin primära hemvist inom den 
stridstekniska domänen medan tillförandet av luftoberoende maskineri på kon-
ventionella ubåtar hör hemma såväl på den operativa som på den strategiska 
domänen. Aggressiva IT-system torde kunna rymmas inom alla domäner, möj-
ligen med undantag för den stridstekniska.

Vetenskapliga studier kan endast genomföras om studieobjektet uppvisar 
lagbundenheter. Ofta är det svårt att finna sådana, eftersom man för att lyckas 
måste studera objektet utifrån en eller flera specifika aspekter och därtill med 
”rätt” upplösning. Teknikpåverkan skulle kunna karakteriseras av att ha ett 
unikt läge inom ett antal domäner av den väpnade striden, såsom den stridstek-
niska, den taktiska, den operativa och den strategiska. En grundläggande fråga 
för militärtekniken är därför att finna sådana lagbundenheter och knyta dem 
till rätta domäner av den väpnade striden. Detta ger grunden för den andra 
militärtekniska teorin: Ett tekniskt system kan beskrivas genom dess läge inom en 
eller flera domäner av den väpnade striden.
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Den andra militärtekniska teorin: 
Ett tekniskt system kan beskrivas genom dess läge inom en eller flera domäner av den 
väpnade striden. 

Figur 11. Förenklad bild som illustrerar att ett tekniskt system kan beskrivas inom flera av stridens domäner 
men enbart ha ett läge avseende inverkan på officersprofessionen liksom teknisk nivå.

Samhällets utveckling och förändring kan tydliggöras av informationstek-
nologins utveckling och alltmer ökande betydelse. Militärt kan effekten av 
IT-områdets snabba utveckling illustreras av ammunitionsutvecklingen från 
ostyrda bomber via styrda robotar till så kallade smarta vapen vilka själva har 
förmåga att identifiera och styra mot ett utpekat mål. Om man studerar an-
talet vapeninsatser som över tiden erfordrats för att uppnå ett givet mål, t.ex. 
oskadliggöra en bro, slå ut en befäst kommandocentral etc. så kan man något 
förenklat illustrera inverkan av denna, huvudsakligen, civila teknikutveckling. 
Flera sådana studier finns i tillgänglig litteratur och i öppna källor. Sådana jäm-
förelser blir dock av uppenbara skäl inte särskilt noggranna, då exakta uppgifter 
om vapentyp och antal som nyttjas i varje enskilt fall ej är allmänt tillgängliga, 
men den bild som växer fram genom att sammanställa uppgifter i öppna källor 
indikerar dock ett samband mellan vapnens teknologiska nivå och antal som 
erfordras. Ju mer avancerade vapen, desto färre erfordras för en given uppgift. 
Därmed inte sagt att den totala insatsen blir billigare eller ens effektivare, då 
avancerade vapensystem ofta ställer höga systemmässiga krav och inte alltid är 
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lika robusta som låg-teknologiska vapen. Betydelsen av teknisk förståelse hos 
ansvariga officerare skall heller inte negligeras, liksom att frågan är mer kompli-
cerad än vad som redogjorts för, bl.a. har ju skydd och motverkan i allmänhet 
förändrats över tiden.

Figur 12. Den civila IT-utvecklingen återspeglas i en ökande vapenteknisk precision. 

En annan effekt av samhällets teknologiska utveckling är överflödet av in-
formation och snabbheten med vilken sådan information kan spridas. Detta 
är inte odelat positivt utan officeren måste kunna extrahera kunskap ur in-
formationen. Om informationen inte analyseras och inordnas i en robust in-
formationsstruktur, utgör informationsflödet en belastning vid militär besluts-
fattning. Systemanalys, verifiering, validering och ackreditering är härvid några 
tillämpbara verktyg. En nära samverkan med den civila delen av samhället 
för kvalificerad kunskapsuppbyggnad inom dessa områden kombinerad med 
en kritisk lyhördhet inför ny teknik och tekniksprång kan bidra till att skapa 
framgång för morgondagens officerskår. Ur detta resonemang kan vi härleda 
den tredje militärtekniska teorin; Teknikens inverkan på officersprofessionen följer 
samhällets utveckling och förändring.
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Figur 13. Illustration av relationen mellan militärteknisk forskning och militär insats.
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Det finns redan nu ett stort antal för detta unga ämne väsentliga frågeställ-
ningar att studera och söka svar på. En selektering av dessa är dock nödvändig 
för att kortsiktigt samordna och inrikta ämnets begränsade forskningsresurser 
och därigenom säkra ämnets långsiktiga utveckling. I rutan nedan har samlats 
tre frågeställningar vilka alla är centrala för ämnets utveckling och inom vars 
ram den militärtekniska forskningen bör rymmas för överskådlig tid.

Centrala militärtekniska forskningsfrågor:
Hur mäta och kvantifiera militär nytta?
Den pågående teknikutvecklingens militära nytta – hur förutse den militärspecifika inne-
börden av teknikutvecklingen?
Hur inverkar en ökad människa-datorinteraktion (HCI) på militär verksamhet?

Den tredje militärtekniska teorin: 
Teknikens inverkan på officersprofessionen följer samhällets utveckling och förändring
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Allmänt

Det är inte ovanligt att det som ryms inom begreppen metod och metodologi 
uppfattas olika inom skilda vetenskapliga discipliner. Det är heller inte ovanligt 
att de semantiskt lika orden metod och metodologi förväxlas. 

Med metod menas ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att lösa ett problem 
eller besvara en frågeställning. Metodologi däremot är läran om metoder s.l. och 
är ett vetenskapsteoretiskt begrepp som syftar till att i generella termer återge 
(deskriptivt eller normativt) vad som är utmärkande den specifika disciplinens 
vetenskapliga tillvägagångssätt. 

Militärteknik och metodologi

Militärteknik är ett ämne där problemet står i fokus, inte metoden. Det finns 
därmed inga unika militärtekniska metoder. Det finns dock metoder och verk
tyg som är mer lämpade och används mer frekvent inom militärtekniken. 

Militärtekniken tar sin utgångspunkt i ett problem eller en fråga för att 
därefter gå vidare med att se vilka delfrågor som behöver besvaras och vilken, 
om någon, empiri som behövs. Problemet styr däremot inte helt valet av metod 
då problemet i sig sällan ger direktiv på hur man ska samla in data utan det är 
de metodologiska valen som styr. När behovet av empiri är fastställt och vilka 
argument den kan ge, kan valet av metod börja. Detta synsätt kontrasterar mot 
ämnen som matematisk statistik eller redovisning där metoden är i fokus och 
därmed styr frågan.

Naturvetenskapen kännetecknas av viljan att kvantifiera de fenomen man 
studerar. Likaså att man ska kunna upprepa ett experiment eller verifiera en 
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hypotes under liknande villkor och komma till samma resultat varje gång. Då 
säger man att man har verifierat hypotesen och den hålls för sann ända tills 
någon kommer på ett annat sätt att anlysera, väga eller mäta det undersökta och 
kan visa på att den tidigare modellen inte stämde eller bara var ett specialfall. 
Generaliserbarhet talar man om. Alla liknande objekt ska kunna kvalificeras 
som tillhörande den klass av företeelser som avses. 

När det gäller samhällsvetenskap och historia kan det ibland vara svårt att 
kvantifiera olika uppfattningar eller händelser. I samhällsvetenskapen frågar 
man ibland människor vad de tycker i en viss fråga. Svaren är inte sällan avgivna 
i en skala mellan 1 och 7 där t.ex. 1 är dåligt och 7 bra.  

Men hur mycket bättre är 7 än 6? Måste man lägga in flera aspekter på upp
fattningen om en viss företeelse? Hur ska man mäta livskvalitén i en stad eller 
ett land? Kan bra löner och ett lagom varmt klimat uppväga att man har hög 
brottslighet? Det är mycket svårt att sätta absoluta värden på sådana företeelser. 
En mer hermeneutisk ansats (där man söker tolka forskningsfrågorna och inte 
allena eftersträvar kvantifierade svar) är därför i vissa frågor mer lämplig. 

Men hur bestämmer vi hur vi ska komma fram till den här kunskapen och 
vilka metoder av de som finns att tillgå ska användas samt vad blir effekten av 
valet? Svaret går att till del finna i själva begreppet metodologi. 

Metodologi betyder metodlära, förenklat är det de olika sätt vetenskaplig 
forskning kan genomföras på för att skapa den sökta kunskapen. Det går att se 
det som att flera vägval måste göras beroende på övervägande som sker mellan 
olika sätt att angripa en fråga om hur kunskap ska/bör produceras. Några av 
de centrala metodologiska ställningstagande som görs är mellan ett ideografiskt 
(unikt) eller ett nomotetiskt (generellt) angreppssätt, mellan induktiva, deduktiva 
eller abduktiva undersökningar. Även valet mellan deskriptiv samt hypotes och 
teoriprövande forskning kan ses som en metodologisk avvägning. Avvägningen 
är dock främst kopplad till forskningens syfte och den valda frågeställningen 
och är därmed snarare en följd av syftet än ett medvetet val. 

Metod och metodik är de praktiska tillvägagångssätten – ett särskilt för
farande för att komma åt eller närma sig något på ett systematiskt eller etablerat 
tillvägagångssätt. Valet av vilken metod som anses lämplig är där med som en 
del av en längre kedja av beslut och ställningstaganden. 
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Den logiska positivismen

Den logiska positivismen var den rörelse och det ideal som bildades efter medeltidens 
lösa spekulerande om tingens sanna natur. Läkare hade tidigare byggt tankemodeller 
som inte byggde på att man faktiskt dissekerat döda människor och därför skapat sig 
kunskap om organen och de olika kroppsfunktionerna. Man hade således inte kunskap 
och förståelse för så grundläggande saker som blodomloppet, de olika organen i kroppen 
och vilken funktion de hade. Genom den positivistiska revolutionen började vetenskaps-
männen studera och beskriva framför allt naturen. Det var fortfarande delvis i strid mot 
religiösa och andra uppfattningar som detta skedde och Galileo fick hos Påven avsvära 
sig sina vetenskapliga rön att jorden cirkulerade runt solen i stället för tvärtom. Svensken 
Carl von Linne´ hävdade att Gud skapat naturen, han bara systematiserade och ordnade 
den. 

När deltidskemisten och löjtnanten Carl Axel Arrhenius (1757–1824) 
upptäckte och började analysera några underliga ”jordarter” i en gruva vid Yt
terby i Stockholms skärgård (man hade inte klart för sig att de var olika min
eral och grundämnen) ledde detta så småningom till att man kunde identifiera 
en stor del av alla naturliga grundämnen på jorden. Tillsammans med andra 
forskare såsom Jöns Berzelius (1779–1848) började man med enkla metoder 
få klart för sig att de olika ”jordarna” bestod av olika sammansättningar av 
grundämnen som gavs beteckningar beroende på deras specifika vikt som vi 
nu vet beror på hur många atomskal ämnena har. De atomviktstabeller som 
Berzelius skapade gäller ännu i dag med några små justeringar. Förutom att 
identifiera de olika grundämnena skapade han en metodologi för oorganisk 
elementaranalys, ett nytt mineralogiskt system, en teori för hur elektrokemiska 
processer fungerar och myntade begreppet ”katalysator” för ämnen eller 
förhållanden som möjliggör eller påskyndar en kemisk process utan att själv 
ingå eller förbrukas i processen. Efter Ytterby döptes ett grundämne till Yttrium 
och senare kom även Ytterbium, Terbium, och Erbium liksom Thulium (efter 
Thule, äldre beteckning på Norden), Gadolinium, (efter Professor Johan Gad
olin), Scandium (efter Skandinavien), och Holmium (från det latinska namnet 
på Stockholm) 

Nomotetisk och ideografisk 

Water shapes its course according to the nature of the ground over which 
it flows; the soldier works out his victory in relation to the foe whom he 

is facing. Therefore, just as water retains no constant shape, so in warfare 
there are no constant conditions...

Sun Tzu i Art of War 

Nomotetisk och ideografisk är två begrepp som grundades i slutet av 1800talet 
av den nykantianska filosofen Wilhelm Windelband för att förklara två veten
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skapliga angreppsätt. Dessa angrepssätt bör dock inte ses som inkompatibla 
utan är två sidor av samma mynt. Ur ett militärtekniskt perspektiv krävs det 
ofta att båda undersöks för att en förståelse av helheten ska uppnås. 

Figur 14. Skillnaden mellan nomotetiskt och ideografiskt angreppssätt illustrerad av studiet av en forsande 
flod.
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För att förklara skillnaden mellan dessa två olika vetenskaplig angreppssätt 
kan man använda metaforen av studiet av en forsande flod:

Personen ifråga kan inte något om varken vatten, floder eller hur hon ska 
angripa frågan. Hon kan då välja att fylla en hink varje dag under en veckas 
tid. Vattnet samlas in för att ett representativt urval ska kunna ges och för att 
kunna förklara något om vattnet. Problemet är då angripet från ett nomotetiskt 
håll. Målet är att utifrån flera enskilda observationer kunna dra generaliserbara 
slutsatser om något större. 

Vatten är dock i ständig rörelse vilket gör det svårt att studera floden. Det 
som forskaren gör när hon samlar in vatten är att studera vatten i en hink, inte 
att studera floden. Ett ideografiskt tillvägagångssätt hade kunnat vara att sätta 
sig ner vid flodkanten och på ett systematiskt sätt studera dess skiftningar och 
rörelser för att förstå floden.

Notera att inget att dessa tillvägagångssätt är mer eller mindre rätt utan båda 
ger svar vilka sammantagna bidrar till att förstå helheten. 

Sun Tzu beskriver att kriget är som vatten i ständig rörelse. För att förstå och 
förklara hur nyttan och förmågor skapas och används i krig behövs båda synsät
ten, precis som vid studiet av floden. För en del frågor är det dock tillräckligt 
med bara ett av synsätten, t.ex. penetrationskapaciteten med en given ammuni
tion skjuten mot ett specifikt mål. För att förstå förmågan hos ett stridsvagns
kompani krävs däremot både ett nomotetisk och ett ideografisk angreppssätt.

Induktiva, deduktiva och abduktiva härledningar

No amount of experimentation can ever prove  
me right; a single experiment can prove me wrong.

Albert Einstein

Deduktiva och induktiva forskningsansatser är två vanligt förekommande be
grepp inom forskning. Den deduktiva tar utgångspunkt från teorin för att där
efter göra observationer och dra slutsatser. Den induktiva börjar istället med 
observationer som blir resultat för att utifrån dessa utveckla teorier. 
Den deduktiva härledningen går från det mer allmänna till det specifika. Det 
kallas ibland en ”topdown” strategi. Vi börjar med en teori. Utifrån den bildas 
en hypotes som testas mot de observationer som samlas in utifrån den ställda 
hypotesen. Teorin kan sedan i slutändan bekräftas eller falsifieras. Den deduk
tiva slutledningen garanterar endast logisk giltighet. Våra resultat står och faller 
med våra teorier. Det är viktigt att komma ihåg att logiken aldrig kan garantera 
sanningshalten av ett antagande; den handlar endast om relationen mellan olika 
påståenden – inte mellan ett påstående och verkligheten.
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Figur 15. Induktiv resp. deduktiv härledning.

Induktiv härledning utgår istället från specifika observationer för att ur dem 
göra generaliseringar och teorier. En ”bottom up” strategi är då tillämpad. Via 
observation upptäcks mönster i insamlade data som möjliggör att tentativa hy
poteser kan formuleras och prövas till våra teorier.

Dessa två olika härledningar har olika svagheter och styrkor. Den deduktiva 
härledningen bygger på att världen är lagbunden, vilket gör att den är my cket 
lämplig inom naturvetenskapen. Inom samhällsvetenskapen där samma natur
lagar inte kan hittas är den mer svåranvänd. Problemet med den induktiva 
härledningen brukar exemplifieras med en forskare i Europa som observerar 
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svanar, alla svanarna som han observerar är vita, en teori gällande att alla svanar 
är vita skapas. Men teorin falsifieras helt vid ett besök till Australien där det 
finns svarta svanar. 
De samband och mönster som vi hittar behöver inte vara sanna eller så kan vi 
ha upptäckt ett skensamband. Ett sådant skensamband kan komma från det 
som ibland kallas ”överlevarbias” (eng. survivers bias). 

Som illustration kan man ta de allierades dagliga bombräder över Tyskland 
under andra världskriget. Många av planen blev nedskjutna av det tyska luft

vapnet, de som lyckades återvända var ofta fulla 
av kulhål. För att förbättra oddsen och för att 
få hem besättningarna studerade de engelska 
ingenjörerna placeringen av kulhål. Där planen 
drabbades mest där borde skyddet förbättras 
enligt de brittiska ingenjörerna. Ett mönster 
kunde nämligen tydligt urskiljas då kulhålen 
ansamlades på vingarna, svans och bakskyttsta
tion, medan få kulhål hittades i den huvudsak
liga sittbrunnen eller på bränsletankarna. Den 

logiska slutsatsen blev att man skall lägga skyddande plåt på de platser som 
oftast träffas. Men det var fel. Orsaken är att bombplan med kulor i sittbrunnen 
eller bränsletankar blev nedskjutna och således saknas i det studerade under
laget. Vad vi får här är ett urvalsfel; det vi baserar våra mönster på är endast en 
delmängd av populationen. 

Även om mönster finns betyder det inte att det finns ett samband mellan 
mönstret och det vi eftersöker. Dessa svagheter är inget vi kan undvika helt, 
men en medvetenhet om dessa brister minskar risken att slutsatser dras på felak
tiga grunder eller att en övertro till forskningsresultaten uppstår. 

En av de mest centrala vetenskapliga metoderna är den hypotetiskade
duktiva. Den ses idag ofta som den enda rätta metoden och en självklarhet 

vilket andra med 
bestämhet an
ser är felaktigt. 
Metoden i sig 
utvecklades som 
ett svar till den 
logiska positiv
ismens. Prob
lemet som sågs 
med den logiska 

positivismen var synen att kunskap kan generas ur ren induktion – således att 
mätvärden och data skulle tala för sig själva och på så sätt ge upphov till en 
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bärkraftig teori. Karl Popper skrev 1934 i “Forskningens logik” om att det var 
viktigt att redogöra för vilka antaganden man gör redan från början för att man 
sedan ska kunna kritisera undersökningen och föreslå alternativa lösningar ge
nom att formulera andra hypoteser.

Bengt Molander beskriver i boken Vetenskapsfilosofi, metoden i följande 
steg;

• Formulera en eller flera hypoteser.

• Härled de konsekvenser som logiskt måste följa av hypotesen eller hypote
serna

• Undersök om konsekvenserna stämmer överens med verkligheten.

Om utfallet av undersökningen är att konsekvenser inte stämmer överens 
med hypotesen anses den vara motbevisad och man har falsifierat hypotesen. 
Konsekvenser som stämmer med verkligheten kan sägas tala för hypotesen – 
den är korroborerad vilket innebär att den ses som en sanning tills vidare, dock 
inte bevisad eftersom man inte kan garantera att någon i framtiden inte kan 
motbevisa densamma. 

Abduktion

Falsifikationen, hypotetisk deduktiv likväl som den induktiva metoden är häm
tad från naturvetenskapens/fysikens tankesätt. Grunden är att naturen följer 
en lagbundenhet. Men ibland är man tvungen att härleda kunskapen från ett 
annat håll. Exempelvis med kunskapen om att när det har regnat blir gräset 
blött. Du vet inte om det har regnat men om man känner att gräset är blött kan 
man dra slutsatsen att det har regnat även om man inte noterat att det regnat.

Hypoteses: Om A så B
Observation: B

Slutsats:   Alltså A

Om den militärtekniska forskaren vanligtvis använder sig av dedukti
va och induktiva härledningar använder sig officeren under praktiserandet 
av sin profession oftare av abduktion. Om en underrättelseanalytiker får in
formation om att en rysk robotpjäs S400 har setts på en angiven plats, kan 
analytikern då via abduktion härleda att ytterligare sju verkansdelar och ett 
ledningsfordon bör finnas i anslutning. Analytikern använder sig alltså av 
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samma härledningsprinciper som en läkare som träffar en patient och utifrån 
dennes beskrivning av olika symtom härleder troliga sjukdomar. 

Figur 16. Exempel på härledning genom abduktion.
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Denna typ av härledning måste av ibland uppenbara skäl användas vid skri
vandet av visst utredningsarbete, till exempel militärteknisk prognos. Nackde
len med abduktion är att den har en svagare grund än både deduktion och in
duktion och ses ofta inte som helt vetenskaplig. Osäkerheten i erhållna resultat 
blir därmed större vilket bör beaktas i den fortsatta processen. 

Inom militärtekniken används ofta flera olika härledningsformer i samma 
undersökning, varför det är viktigt att tänka på att det är den svagaste formen som 
avgör den slutgiltiga tillförlitligheten.

Kvantitativa och/eller kvalitativa metoder

Det är inte tillräckligt med bara ett tankesätt om hur kunskap ska produceras: 
metodologi. Det behövs även metoder för att göra det faktiska arbetet – det 
vi menar med metoder är tekniker för att analysera eller samla in data. Dessa 
metoder kan skilja sig mycket åt. De kan vara allt ifrån simulering till djupin
tervjuer. Skilda metoder har olika styrkor och svagheter och är olika lämpade 
för att besvara olika frågor. 

Ett av de vanligaste sätten att dela upp vetenskapliga metoder i är i kvan-
titativa och kvalitativa metoder. Dock är denna uppdelning varken enkel eller 
oproblematisk. Vari ligger då skillnaden mellan de olika typerna? Förenklat bru
kar det sägas att kvantitativa metoder är baserade på numeriska data i kontrast 
mot kvalitativa metoder som saknar numeriska data. Förklaringen riktar sig då 
mot de data som ligger till grund för undersökningen och därmed inte metoden 
i sig. Logisk positivism kopplas ofta ihop med kvantitativa metoder och därmed 
har försöks gjorts att förklara skillnaden mellan de olika metodklustren ur ett 
vetenskapsteoretiskt perspektiv. Detta är dock inte heller en fungerande lösning 
då grunden i positivismen styrs av att det bara är det observerbara som det går 
att uttala sig om. 

Ett tredje sätt genom vilket man har försökt beskriva särskillnaden är att 
kvantitativa metoder har kausala samband och är förklarande i sin natur medan 
kvalitativa är tolkande och förstående. Det är en viktig distinktion att göra. 
Dock är den mer riktad mot skillnaderna mellan nomotetisk och ideografisk 
forskning än något metodval i sig.

Slutsatsen är att den uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa metod
er som ofta återfinns i läroböcker är problematisk. Det som oftast menas med 
kvantitativa metoder bygger på numeriska data och undersökningar med stora 
populationer, metoderna besvarar ofta ”hurfrågor”. Kvalitativa metoder an
vänder främst icke numeriska data, vilket kräver en högre grad av tolkande av 
forskaren. Kvalitativa metoders styrka är att besvara frågor som gäller förståelse 
av ett fenomen. 
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Metodologier

Valet av kvalitativa eller kvantitativa metod är ett till stor del ett ”skenprob
lem” som olyckligtvis ofta får ta en för stor plats i den vetenskapliga diskus
sionen. 

En mer naturlig uppdelning än kvantitativ och kvalitativ är mellan intensiva eller extensiva 
undersökningar, vilket indikerar att man studerar en eller ett fåtal analysenheter intensivt 
på djupet, eller en större mängd analysenheter extensivt och ytligt.

Multimetod och metodtriangulering

Om det nu finns så många olika sätt att belysa en fråga och metoder som kan 
ge olika sorts svar på samma fråga, går det då inte att kombinera dessa? Svaret är 
att det bara inte är möjligt utan även eftersträvansvärt. Att använda flera olika 
metoder i samma undersökning kan ha två olika syften. 

Vid metodtriangulering är syftet att stärka resultatet genom att belysa samma 
fråga från olika vinklar, exempelvis både från ett ideografiskt och från ett nomo-
tetiskt håll. 

I tillvägagångssättet multimetod är syftet att med olika metoder belysa 
samma fråga. Detta kan illustreras med följande exempel där man vill veta hur 
fort en vattentunna töms på sitt innehåll genom ett hål i botten. Dels kan ex-
periment utföras för att mäta tidsåtgången. Frågan går också att besvaras genom 
att matematiskt beräkna hur snabbt det går utifrån diametern på hålet, trycket 
av vattnet i tunnan och ursprunglig vattenvolym. Ifall både experiment och 
beräkning används separat för att sedan jämföras anses ett multimetodtillvä
gagångssätt ha applicerats på frågan. 

Multimetod är alltid eftersträvansvärt och på grund av komplexiteten i de 
flesta militärtekniska frågeställningar ökar tilltron till resultaten oftast betydligt 
av att även metodtriangulering tillämpas. 
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Det finns en uppsjö metoder och tillvägagångsätt för att bedriva forskning vil-
ket ger olika implikationer på hur den bör göras och vilka resultat som kan ges 
och vilka kan ses som komplexa. Dock är det sällan den enskilda officeren eller 
utredaren behöver sätta sig in i detta utan han eller hon kan ta sin utgångspunkt 
från redan givna metodologiska och vetenskapliga ramverk och synsätt. Nedan 
följer en ett par av dessa som kan ses som centrala inom militärteknik. Dessa 
svarar sällan på alla frågor men kan ge vägledning i vilka metoder som kan an-
vändas eller vilka variabler som anses som viktiga att undersöka. 

Operationsanalys (OA), Systemanalys  
– (SA) och Systems Engineering (SE)

Inför och i inledningen av andra världskriget intensifierades den tekniska ut-
vecklingen på båda sidor och många innovationer användes för första gången 
i syfte att överraska eller på något sätt vinna fördelar över motståndaren. Tron 
på att teknik skulle kunna lösa militära problem var stark. Det var också främst 
för utveckling av nya sensor- eller verkanssystem man använde sin vetenskapliga 
kompetens. Förändringen kom i början av 1940. Det tyska ubåtsvapnet visade 
sig vara en svår motståndare i slaget om Atlanten och britterna bekymrade sig 
över att deras ubåtsjaktflyg hade så låg verkansgrad. Man trodde sig ha iden-
tifierat ett av problemen i djuptemperingen av sjunkbomberna och kallade in 
professor P.M.S. Blackett och ett arbetslag av vetenskapsmän och ingenjörer 
för att lösa det. Den brittiska militären tänkte sig en ny form av utlösningsme-
kanism som på något sätt kände av avståndet till ubåten innan sjunkbomben 
briserade. Vetenskapsmännen började emellertid med att analysera hur ubåts-
jaktanfallen utfördes. Det visade sig att uppdragsprofilen byggde på att ubå-
tarna, som vid den här tiden av olika tekniska skäl var tvungna att spendera en 
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betydande del av sin tid till havs i ytläge, skulle upptäcka ubåtsjaktflygplanen 
två minuter innan bekämpning. På den tiden bedömdes de hinna sjunka till 
ett djup av ca 50 m, varför alla sjunkbomber följaktligen var temperade till 
det djupet. Till saken hör också att för att sänka en ubåt måste detonationen 
ske på ca sju-åtta meters avstånd. Professor Blackett och hans arbetslag gjorde 
då en studie, troligen baserad på statistiska beräkningar och/eller simuleringar, 
för att optimera djuptemperingen och ge rekommendationer till förändring av 
uppdragsprofilen. De konstaterade att många av anfallen skedde mot ubåtar 
i ytläge, som inte observerat det anfallande flygplanet, och att sjunkbomber 
temperade till 50 m naturligtvis var helt verkningslösa. Vidare konstaterade de 
att om ubåten hinner dyka i tid kan den också ändra kurs i det dolda varför 
precisionen i sjunkbombsanfallen blir mycket låg. Istället rekommenderade de 
en generell djuptempering på tio meter och att flygplanen inte fäller sjunkbom-
berna om ubåten hinner dyka inom en halv minut från bekämpning. Förslagen 
implementerades och det visade sig att verkningsgraden vid anfallen mer än 
fördubblades. Professor Blacketts arbetslag av vetenskapsmän och ingenjörer 
gjorde flera studier som ökade de militära framgångarna, men den ovanstående 
insatsen brukar ofta lyftas fram som Operationsanalysens födelse.

En definition av operationsanalys, OA, är: Den vetenskap som hjälper militära befälhavare 
och chefer att nå rationella beslut. Operationsanalysens syfte är således att stödja chefer 
med beslutsunderlag framtaget med vetenskapliga metoder. Beslut fattas annars ofta 
grundat på chefens, eller dennes rådgivares, intuition, omdöme eller erfarenhet av andra 
situationer. Därav följer att operationsanalytikerns underlag/analys är viktigt. I Sverige 
har vi sedan mitten av 1960-talet operationsanalytiker verksamma i de högre militära 
staberna.

Vid inledningen av 1960-talet konstaterades i USA att den allt snabbare 
tekniska utvecklingen ledde till mycket omfattande, komplexa och dyra ma-
terielsystemprojekt. Behovet av rationellt beslutsfattande inom detta område 
ledde till en utveckling och en tillämpning av operations-analysens verktyg för 
beslut om nödvändiga vägval inför långvarig, ibland mer än tio år, utveckling 
av komplexa tekniska system. Vetenskapen kom att kallas Systemanalys. Bilden 
nedan illustrerar i vilka skeden av ett materielsystems livscykel vi tillämpar vilka 
verktyg. Även om begreppet operationsanalys (eller Operational Research på 
engelska) är något vidare än systemanalys (Systems Analysis), SA, används de 
emellertid idag oftast synonymt. 
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Figur 17. Från studie till militärtekniskt bedömande.

Mellan systemanalysen och den ursprungliga betydelsen av operationsana-
lysen har sedan ytterligare en tvärvetenskaplig disciplin vuxit fram. Den kallas 
Systems Engineering, SE. Någon bra svensk översättning finns ännu inte. Målet 
med SE är att skapa en produkt, typiskt ett komplext tekniskt system, som 
tillgodoser alla intressenters behov inom utvecklingsprojektets givna ramar av 
kostnad och tid. SE tillämpas främst under utvecklings- och produktionsskedet 
men tar hänsyn till krav på produkten från dess hela livscykel och ur alla väsent-
liga ingenjörsaspekter.

Design av system

Människor konstruerar artefakter för att komma till rätta med upplevda pro-
blem. Man skapar verktyg för att kunna göra något man inte kan göra dem 
förutan eller som man kan göra enklare, snabbare och/eller bättre med dem. 
Tekniska produkter och system är alla artefakter, d.v.s. verktyg som konstru-
eras för att lösa något problem. Militärteknik tillhör designvetenskaperna och 
den militära tillämpningen av tekniska system bör därför studeras utifrån ett 
designlogiskt perspektiv. Detta innebär att man studerar systemens syften, 
funktion(er) och form.

Artefaktens syfte (eller syften) besvarar frågan om varför den existerar, eller 
borde existera. Vilket eller vilka problem avser den lösa? Funktionerna beskri-
ver vad artefakten måste kunna göra för att syftet ska kunna nås. Funktio-
nerna är tidlösa och beskriver vad alla system måste kunna åstadkomma för 
att uppfylla syftet ifråga. Konkreta system kan mycket väl skilja sig åt i hur de 
uppfyller dessa funktioner. De kan utformas olika, d.v.s. ges olika form, men 
fortfarande uppfylla samma funktioner. Formen utgörs av de fysiska objekt 
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som den konkreta artefakten består av och de arbetsprocesser som utförs av 
och med dem.

Det designlogiska perspektivet kan appliceras vid utveckling av ett helt nytt 
system, vid modifiering av ett befintligt system och vid analys av möjligheterna 
hos ett befintligt system. I det första fallet rör det sig om en analys uppifrån och 
ned (top-down), i det sista om en analys nedifrån och upp (bottom-up), medan 
det vid modifiering mer blir frågan om en kombination av de båda. 

Vid nykonstruktion gäller det att först och främst göra klart för sig vad det 
för problem denna nya artefakt ska lösa, vad är det man ska ha den till (dess 
syfte)? När detta är gjort blir nästa steg att klara ut vad som krävs av artefakten 
för att den ska kunna åstadkomma detta, vilka är de nödvändiga funktionerna? 
Funktionerna utgör abstrakta begrepp och kan sägas definiera ett krav, en tom 
låda med en etikett på, där etiketten anger vad det som ska finnas i lådan ska 
kunna åstadkomma. När man sedan kommer till den konkreta lösningen, d.v.s. 
formen, så finns det i allmänhet många olika lösningar att välja bland. Det finns 
alltså många olika saker man skulle kunna stoppa i funktionslådan, många olika 
formalternativ. 

Vilket det mest lämpliga formalternativet är beror på sammanhanget i vilket 
artefakten ska användas och på vem eller vilka som ska använda den. För att 
få med den aspekten måste vi ange kriterier för artefakternas prestation. Funk-
tionerna definierar vad som ska åstadkommas, men de säger ingenting om i 
vilken grad detta ska åstadkommas eller under vilka förhållanden. Här handlar 
det alltså om att fördela de olika krav som identifieras i en kravanalys på de 
olika funktionerna. Vilka funktioner ombesörjer att vilka krav möts? Här kan 
man också identifiera konflikter mellan krav, där man måste reda ut hur man 
ska prioritera mellan dem. En typisk sådan konflikt är den mellan kvalitet och 
kostnad. Figur 18 presenterar den analyshierarki som generellt tillämpas vid 
ingenjörsmässig design och systemutveckling (systems engineering). De olika 
nivåerna kan ges lite olika benämningar av olika författare, men grundprinci-
pen är likartad. 

Ju fler och mer krävande kriterier man ställer upp desto färre blir de formal-
ternativ (objekt och processer) som förmår leva upp till dessa krav. Här gäller det 
att tänka sig noga för så att man å ena sidan inte missar helt nödvändiga krav och 
å andra sidan inte kräver sådant som de facto inte är nödvändigt. Sedan gäller det 
då att fundera över vilka olika möjligheter det finns när det gäller att konstru-
era lösningar som uppfyller en funktion, och försöka att bedöma, kanske t.o.m. 
pröva, vilken lösning som bäst uppfyller kriterierna. Då kommer man nedifrån 
formen, en konkret produkt, som när den är i bruk förmår uppnå vissa värden. 
Dessa värden ska då motsvara, eller helst överträffa, uppställda kriterier.

När det gäller att uppfylla funktionerna så är det inte alltid så att en funk-
tion uppfylls av att en viss komponent eller uppsättning komponenter ingår i 
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lösningen. Dessa komponenter måste kanske göra något eller så måste något 
göras med dem för att syftet ska uppnås. Detta något kallas i abstraktionshie-
rarkin i figur 18 för processer.

Figur 18. En analyshierarki till stöd för systemutveckling eller systemanalys.

Om vi nu istället tänker oss en analys av en befintlig artefakt så börjar man 
med att identifiera dess komponenter, vad består den av och hur hänger dessa 
delar ihop. Utifrån denna analys kan man sedan gå vidare och identifiera vad 
artefakten kan göra, av sig självt (automatiskt) eller tillsammans med en an-
vändare (operatör). Här kan det visa sig att det går att åstadkomma mer, d.v.s. 
uppfylla fler funktioner, än vad som artefakten ursprungligen designats för. Det 
kan också visa sig möjligt att uppnå helt andra effekter (värden) i en annan 
kontext än den som artefakten ursprungligen designades för.

Arkitekturarbetet

Arkitekturbegreppet ur ett klassiskt perspektiv handlar om byggnadskonst; 
läran om design och konstruktion av byggnader.

I denna bok behandlar vi dock arkitekturbegreppet som en egenskap för ett 
system. 

Alla system har en arkitektur, avsiktligt skapad i ett arkitekturarbete eller 
inte – på något sätt dokumenterad i en arkitekturbeskrivning eller inte.

Arkitekturen hos ett system är det som primärt avgör dess beteende och 
om vi kan åskådliggöra arkitekturen hos ett system så kan vi förstå, påverka, 
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leda, eller kontrollera den arkitekturen för att uppnå ett önskat beteende för 
systemet. 

ISO/IEC 15288 definierar arkitektur som:

The fundamental organization of a system embodied in its components, 
their relationships to each other, and to the environment, and the prin-
ciples guiding its design and evolution.

Målet med arkitekturarbete är tvådelat:

• Att förstå och förutse beteendet hos system som ännu inte är konstruerade.

• Att avgöra och kontrollera beteendet hos system som vi konstruerar.

Arkitekturarbete är processen att kombinera delar till en enhetlig och fung-
erande helhet. Systemarkitekter och ingenjörer använder båda processen att 
designa och båda producerar “designs”, men på olika detaljnivå. Jämför defini-
tionerna nedan:

Arkitekturarbete (Architecting) – Tillämpningen av vetenskapliga och ma-
tematiska principer på representationen av formen av ett system, till stöd för 
konkreta syften, som t.ex. planeringen, analysen och konstruktionen av effekti-
va och ekonomiska system. (Brad Mercer, MITRE, 2007, översatt från engelska).

Ingenjörsarbete (Engineering) – Tillämpningen av vetenskapliga och ma-
tematiska principer för konkreta syften som t.ex. design, tillverkning, och an-
vändningen av effektiva och ekonomiska strukturer, maskiner, processer och 
system. (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edi-
tion, Houghton Mifflin Company, 2000, översatt från engelska)

Arkitektur för ett system kan beskrivas i en modell. Då talar man om en 
arkitekturbeskrivning eller arkitekturspecifikation. En sådan arkitekturbeskriv-
ning kan sedan lämnas över till vidare arbete inom t.ex. systems engineering 
(SE).

Inom försvarsdomänen globalt sett används standardiserade strukturer och 
regler för att beskriva arkitekturer. Användare av de stora militära arkitektur-
ramverken (US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), 
UK Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF) och Nato Archi-
tecture Framework (NAF)) måste ha en interoperabilitet att utbyta data sin-
semellan. Att uppnå denna interoperabilitet är ett viktigt mål för västvärldens 
militära aktörer och ofta är utmaningen att i samarbetet hitta en gemensam 
metamodell.

En metamodell är kärnan i ett militärt ramverk. Den spänner upp hur olika 
begrepp som används vid modellering relaterar till varandra, t.ex. förmåga till 
system. Metamodellen är formell – vilket innebär att den kan tolkas av datorer 
som vi behöver använda för att hantera komplexa modeller. Avsikten med me-
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tamodellen är primärt att utvecklare av den speciella programvara som behövs 
för s.k. modelleringsverktyg måste förstå hur begrepp hänger ihop och relaterar 
till varandra i den militära världen för att kunna utveckla stöd för de militära 
ramverken i sina programvaror. 

Socioteknologisk metodik

Det är inte bara tekniken i sig eller hur användarna utnyttjar den som bestäm-
mer hur resultatet blir. Det organisatoriska ramverket inom vilket en verksam-
het bedrivs påverkar även arbetssituationen och samspelet mellan de olika ak-
törerna. Forskning och studier som rör människa-teknik-organisation (MTO) 
försöker integrera dessa faktorer i verksamhets eller arbetssystem. Tanken är att 
man genom att identifiera var det finns flaskhalsar och problem i denna kedja 
kunna förbättra verksamheten och utnyttjandet av såväl det tekniska som det 
humana kapitalet. 

Organisationens sätt att organisera arbetet liksom de bakomliggande stra-
tegierna och strukturen påverkar enligt denna teoribildning även effekten i 
arbetet. Arbetsledning och informationsflödet och interaktionen mellan med-
arbetarna är även de viktiga faktorer. Hur olika tekniska system används i en 
sådan organisation beror på mål, belönings- och bestraffningssystem (incita-
mentssystem) och hur det individuella agerandet uppmuntras eller hämmas. 
Även historiska faktorer och övrig företagskultur kan påverka hur man agerar i 
vissa frågor och hur högt i tak det är när det gäller att kritisera något eller föreslå 
förbättringar. 

Cognitive engineering

Cognitive engineering eller Cognitive ergonomics (CE) är definierat (av Inter-
national Ergonomics Association) som verksamheter som tar hänsyn till men-
tala processer såsom perception, minne, tänkande och motorisk respons vid 
interaktion mellan människor och [delar] av system. Relevanta studieområden 
handlar om mental belastning, beslutsfattande, professionellt utförande, män-
niska-maskininteraktion, tillförlitlighet hos mänskliga operatörer, arbetsrelate-
rad stress och träning i samband med design av människa-maskin gränssnitt. 

Det är här viktigt att användaren får relevant information för sina beslut i 
rätt tid och att kvalitén på informationen är tillräckligt tydligt angiven så att be-
slutsfattaren kan avgöra relevansen för sitt eget ställningstagande. Viktigt med 
balansen mellan utbildning, den information som presenteras användaren och 
vilket tidsperspektiv som finns för att fatta ett beslut (Langeforska infologiska 
ekvation) samt hur stora konsekvenser ett riktigt eller ett fel beslut kan ha. 
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Syftet kan således vara att öka välbefinnandet hos användarna av olika sys-
tem men behandlar även frågor om hur designen av systemen ska vara utfor-
mad för att undvika felgrepp och missförstånd. Även studier för att minska 
den kognitiva och fysiska belastningen kan ingå. Till detta kommer frågor om 
användbarhet.

Cognitive systems engineering (CSE)  
eller cognitive work analysis (CWA)

Cognitive Systems Engineering utvecklades ursprungligen av Jens Rasmussen. 
Det är ett socioteknologiskt ramverk som kan sägas kombinera systems engine-
ering och cognitive engineering. Hans efterföljare, som vidareutvecklat ramver-
ket, använder i allmänhet beteckningen cognitive work analysis. Utgångspunk-
ten för CSE eller CWA är att människor och maskiner idag i ökande grad löser 
uppgifter tillsammans. 

Allt fler arbetsuppgifter överlåts till maskiner att utföra. I de fall där männ-
iskor fortfarande ingår i systemet så handlar det ofta om uppgifter som kräver 
någon form av problemlösning eller beslutsfattande. Det krävs alltså en tän-
kande varelse som förmår att läsa av situationen och fatta lämpliga beslut. Nu 
är det emellertid så att maskinerna blir allt smartare. De bistår människorna i 
allt högre grad i deras problemlösnings- och beslutsverksamhet, och kan även ta 
över delar av den. Vi använder datorer för att samla in, sammanställa och ordna 
beslutsunderlag. Vi kan även lämna åt datorer att gallra, och då i viss mån välja 
åt oss, ur detta underlag. Vid vissa enklare beslut kan vi gå så långt att vi låter 
datorer ta dessa utan vår inblandning. 

CSE eller CWA handlar om att reda ut vad som behöver göras och hur 
arbetsuppgifter bör fördelas mellan människor och maskiner för att man ska 
uppnå det resultat man önskar på bästa sätt. 
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Inledning

Att ha kunskapen och förmågan att fatta så objektiva och välinformerade beslut 
som möjligt i en anskaffningsprocess eller vid militär planering är viktigt. Mi-
litära tekniska system är ofta komplexa och dyra avseende både dess utveckling 
och vidmakthållande. Därför är det viktigt att rätt val av teknik görs vid an-
skaffningen av tekniska system och likaså hur dessa sedan används inom ramen 
för militär verksamhet. Det är ofta svårt att göra ändringar när beslut kopplade 
mot tekniska system väl har fattats, antingen på grund av ökade kostnader vid 
ändringar eller att viss materiel redan börjat användas i en militär operation. 
I den första delen av kapitlet presenteras en process för att ta fram beslutsun-
derlag för värdering av militära system, ett systemanalytiskt problemlösnings-
schema (SA). 

En annan kategori av militärtekniska frågeställningar är av typen – vilka 
teknikområden är av störst militärt intresse att följa eller satsa på med avseende på 
möjligheter och hot mot en horisont av 25–30 år? Den senare kategorin innebär 
snarare en värdering av teknikområden och måste hanteras med andra metoder. I 
det sista avsnittet nedan redovisas därför två exempel på sådana, dels en besluts-
process utvecklad av Nato kallad DTAG, Disruptive Technology Assessment 
Games, och dels ett förslag på process kallad Ett förslag till ramverk för teknisk 
prognos.
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Värdering av system

Systemanalysens användningsområden

Systemanalysen, SA, må ha fötts ur militära behov, se föregående kapitel, men 
har sedan kommit att tillämpas inom alla upptänkliga affärs- och verksamhets-
områden där komplexa problem kräver ett rationellt beslutsunderlag. Arbetet 
att ta fram underlag för rationell beslutsfattning har många olika namn i lit-
teraturen, de vanligaste är studie eller systemanalytiskt projekt. Notera att be-
greppet studie har en specifik betydelse inom vetenskapen som en stringent 
vetenskaplig undersökning. I den militära traditionen har emellertid en annan 
betydelse vuxit fram och det är den vi tillämpar här. Här används etiketten 
studie för kunskapsbyggande tillämpningar av systemanalys i ett systems eller 
förmågas tidiga livscykelskeden och etiketten militärtekniskt bedömande för till-
lämpningar i användningsskedet.

Studier bedrivs inom ramen för de flesta försvarsmakters långsiktiga inrikt-
ningsarbete, t.ex. inom den svenska försvarsmaktens perspektivplanering. Frå-
geställningarna genereras vanligtvis av olika utvecklingsplaner eller som resultat 
inom forsknings- och teknikutveckling, FoT-processen. Det kan t.ex. handla 
om att göra vägval inför en stor upphandling av materielsystem. 

FM H Stud ger följande typiska exempel:

• Hur skall denna förmåga tillgodoses?

• Vilka alternativa typer av system som löser likartade uppgifter verkar mest 
lämpade? (T.ex. stridsvagnar eller attackhelikoptrar, passiva eller aktiva 
skyddssystem)

• Vilken blir kostnaden för att nå efterfrågad effekt? Vilka volymer av system 
krävs för att nå tillräcklig effekt?

• Vilken övergripande utformning bör systemen ges inom en given ekono-
misk ram? (T.ex. flera små fartyg eller få stora? Flera olika, billigare helikop-
trar för olika uppgifter eller dyrare som kan lösa flera roller?)

• Hur kan/bör systemen utnyttjas taktiskt/operativt? (Skall t.ex. varje mark-
stridsbataljon ges sitt eget luftvärn eller skall detta hållas samman i särskilda 
luftvärnsbataljoner?)

• Vilka framtida miljöer bör systemen vara anpassade till?

• Ryms denna typ av system eller förband alls inom Försvarsmakten, och vilka 
blir konsekvenserna om de inte gör det?
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Militärtekniska bedömanden görs normalt inom ramen för en militär in-
sats. Den läsare som är insatt i någon planeringsmetod för militära operatio-
ner, som t.ex. PUT, GOP eller COPD, kan säkert identifiera var i processen 
följande typiska frågeställningar för militärtekniska bedömanden kommer in:

• Vilka system hos motståndaren bedöms ha störst betydelse i given situation 
och hur är det troligast att han använder dem. Vad är farligast för oss (för 
operationens genomförande)?

• Vilka typer av system bör väljas i aktuell situation för att uppnå önskvärd 
förmåga och minimera vår sårbarhet? Vilka system bör väljas för att bäst 
stödja valt operativt upplägg? (Om vi har frihet att välja förband och sys-
tem).

• Vilka system dikterar våra kritiska förmågor och vår sårbarhet? Vilket upp-
lägg av operationen är att föredra ur militärtekniskt perspektiv? (Om för-
band och system är givna.)

• Vilka system (-typer) ska väljas för att stödja kritiska förmågor och mini-
mera vår sårbarhet?

• Hur ska tillgängliga system användas i genererade alternativ?

• Exakt vilka system ska ingå? Hur ska logistik och annat stöd till dessa system 
organiseras?

Systemanalytisk problemlösningsverksamhet karaktäriseras av systemtanken 
och modellbegreppet. D.v.s. all analys och problemlösning sker med hjälp av en 
modell av problemområdet, sett som en helhet av samverkande delar. Oavsett 
om avsikten är att genomföra en studie eller ett militärtekniskt bedömande 
kan normalt samma systemanalytiska problemlösningsprocess användas. I det 
följande avsnittet redovisas det s.k. Systemanalysschemat (SA-schemat).

Systemanalysschemat – översikt

Systemanalysschemat är en generisk iterativ problemlösningsprocess i följande 
aktivitetssteg: Problemformulering; Alternativgenerering; Analys; Alternativvärde-
ring och Rekommendation. Ramverket är generiskt per definition och föreskriver 
endast vad som skall åstadkommas i resp. steg. Hur detta skall åstadkommas, 
d.v.s. med vilka metoder, anpassas m.h.t. problemställningens art, analysgrup-
pens samlade kompetens och den tid som står till förfogande. I varje steg bygger 
analysgruppen ny kunskap varför arbetet ofta återkopplar till ett tidigare steg 
för modifiering. 
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I systemanalysschemats första steg analyseras frågeställningen och analys-
gruppen försöker förstå vilka krav uppgiften ställer på de militära förmågorna. 
Här måste analysgruppen ha kunskap om och metoder att kunna bedöma den 
operativa miljön, t.ex. motståndarens förmåga, inkl. dennes fysiska resurser, an-
dra aktörers påverkan, samt terrängens och klimatets inverkan på möjligheterna 
att utnyttja fysiska resurser m.m. Analysgruppen måste dessutom ha förmågan 
att formulera dessa slutsatser i tydliga och användbara krav på en lösning. 

För det andra, vilka tänkbara militära koncept kan tänkas möta dessa krav? 
Här krävs kunskaper om: vilka resurser, som finns att tillgå, eller som kan tän-
kas finnas utvecklade i den aktuella tidsperioden; kunskaper och metoder för 
hur dessa resurser bäst sätts samman i system för att tillgodose de militära kra-
ven; samt kunskap att bedöma vilka krav det tekniska systemet ställer på organi-
sationen, på personalens kompetens, på taktiken/doktrinen och på systemstöd 
från omgivningen. 

I det tredje steget krävs kunskaper och metoder att bedöma vilken effekt 
ett systemkoncept kan utveckla med komponenter av organisation, taktik och 
militära resurser. D.v.s. hur väl uppfyller konceptet kraven på militär förmåga 
och vad kostar det i pengar, personal eller risk? Riskutvärdering kräver t.ex. 
även kompetens att bedöma hur tekniken i sig kan tänkas påverka omvärlden 
och vilka konsekvenser detta kan få för insatsens möjligheter att uppnå målen.

När väl olika konceptuella lösningar är utvecklade och specificerade följer 
värdering av alternativen och val av lösning. Här krävs kunskap om metoder 
för att genomföra relevanta och effektiva jämförelser och för att korrekt hantera 
osäkerheter. Hela verktygslådan av såväl kvalitativa som kvantitativa och mate-
matiska metoder kommer till nytta. Specifika metoder beskrivs i efterföljande 
kapitel.

Värderingen av konceptet skapar ny kunskap varför det femte och sista ste-
get innehåller, förutom rekommendationerna, även optimering. Analysgrup-
pen tillämpar metoder för att, inom givna ramar av tid och resurser, analysera 
ett militärt koncept avseende dess: styrkor; svagheter; möjligheter och risker 
– och dra slutsatser om förbättringar.

Bilden nedan illustrerar en översikt av systemanalysschemat med processteg, 
in- och utdata.



67

Värdering av teknik

Figur 19. Översikt av systemanalysen.

En studie är en fördjupning i ett specifikt problem vars lösning ska imple-
menteras om några år och som kräver resurser utöver de som finns tillgängliga 
inom en organisation eller ett verksamhetsställe. Studier för Försvarsmaktens 
räkning bedrivs t.ex. oftast med experter ur FHS, FMV, FOI, olika förband 
och kompetenscentra under projektliknande förhållanden. D.v.s. arbetet ska 
leverera ett resultat till rätt kvalitet, i rätt tid till överenskommen kostnad. Det 
är uppdragsgivaren som har behovet av efterfrågat beslutsunderlag och som de-
taljstyr studien och formulerar dess uppgift. Den person som får uppdraget och 
leder studiens arbete benämns ordförande. Ordföranden tar vanligtvis hjälp av 
en sekreterare, för administration och dokumentering, samt en operationsana-
lytiker, för metodstöd. Dessa bildar studiens ledningsgrupp och har till uppgift 
att kommunicera med uppdragsgivaren samt att organisera och leda genomför-
andet. Vid allt projektarbete är det viktigt att först skapa en plan för arbetet. 

Utöver ledningsgruppen krävs sedan en brett sammansatt expertgrupp med 
sakkunskaper relevanta för det problemområde som ska studeras. Det är en för-
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del om där finns företrädare från flera olika möjliga lösningsdomäner (t.ex. för-
svarsgrenar eller tjänstegrenar) så att inte någon lösning har en starkare repre-
sentation redan från början. Det är avgörande för ett framgångsrikt studiearbete 
att medlemmarna bara representerar sig själva i arbetet, inte sin organisation, 
och att omsättningen av medlemmar i gruppen är liten. 

I det militärtekniska bedömandearbetet är förhållandena något annorlunda. 
Uppgiften är mer begränsad och osäkerheterna mindre eftersom implemen-
teringen av lösningen troligen ligger dagar eller maximalt någon månad bort. 
Stabschefen agerar uppdragsgivare och bredden på analysgruppen är förmod-
ligen betydligt mindre än i en studie, eftersom resurserna typiskt måste tas ur 
stabsorganisationen. Gruppens kompetens kompletteras möjligen med mer el-
ler mindre tillfällig kommunikation med samverkande aktörer/organisationer. 
Organiseringen av arbetet bör dock ske på likartat sätt – tillsätt rollerna av 
ordförande, sekreterare och metodansvarig. Skapa en expertgrupp genom att 
fördela ansvar för fördjupning eller datainsamling på återstående medlemmar 
inom avgränsade funktionsområden relevanta för bedömandearbetet. Börja 
med att reda ut till vad beslutsunderlaget ska användas, hur det ska levereras 
och redovisas. Ta sedan fram en stabsarbetsplan. Ett beslutsunderlag som leve-
reras efter att beslutet tagits är till ingen nytta.

En studie indelas vanligen i en förstudie och en huvudstudie, där förstudien 
ingår i huvudstudiens förberedelser. Genom att driva arbetet genom hela SA-
schemat en gång uppnås flera syften: behovet av förtydliganden och avgräns-
ningar att kommunicera med uppdragsgivaren tydliggörs, metoden prövas och 
informationsbehov identifieras. 

Det militärtekniska bedömandearbetet har samma nytta av en första ge-
nomlöpning av SA-schemat, men tiden till förfogande är mindre.

Steg 1. Problemformulering

Det första steget i SA-schemat, det viktigaste, omfattar att ta fram en fråge-
ställning, analysera problemsituationen och skapa en utvärderingsmodell med 
värderingskriterier och effektmått.

a) Frågeställning

Börja med att ur uppdraget skilja ut och formulera själva frågeställningen för 
systemanalysen. Syftet är att tydliggöra och avgränsa uppgiften för analysgrup-
pens medlemmar så att arbetet kan fokuseras – och för uppdragsgivaren för 
att visa hur gruppen förstått uppgiften. Det är inte ovanligt att uppdraget till 
studie- eller bedömandegruppen är spretigt och otydligt. Ibland är det t.o.m. 
så att det mest värdefulla bidraget till uppdragsgivarens beslutsunderlag är att 
problemet tydliggjorts. 
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Exempel på frågeställning (militärtekniskt bedömande):

– Hur bör en styrka av tillgängliga förband utformas för att skydda våra kom-
munikationslinjer mellan SPOD och APOD i CAPELLA?

b) Analys

Därnäst analyseras frågeställningen och analysgruppen försöker förstå vilka 
krav uppgiften ställer på de militära förmågorna. 

Skapa en modell av problemsituationen, eller en uppsättning modeller, be-
roende på behov (se avsnittet om modellering och simulering). Genomför se-
dan analysen på modellen/modellerna. 

Ett kontextdiagram är en modell av de växelverkande systemen i problem-
situationen. Då modellen växer fram identifieras gruppens System i fokus i 
förhållande till andra system i den operativa miljön. Relationerna mellan de 
växelverkande systemen tydliggörs och väsentliga gränssnitt identifieras. Kon-
textdiagrammet underlättar kommunikationen inom analysgruppen och stöd-
jer ett systematiskt analysarbete. Se exemplet i figur 20.

Figur 20. Bilden är ett exempel på modell av växelverkande system, ett s.k. kontextdiagram.
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Kontextdiagrammet i exemplet gör det tydligt vad uppgiften kräver, vilken 
hänsyn som måste tas till hotet, vilket stöd som krävs från omgivningen m.m. I 
exemplet består hotet mot blå sidas kommunikationslinjer av T55/T-72/BMP-1 
(stridsvagnar och pansarskyddade fordon). Det betyder att vapnen måste ha ver-
kan mot dessa system. Systemet i fokus hotas av motståndarens LV-system och 
måste skyddas mot detta eller anpassa sin uppdragsprofil. Tiden till förfogande för 
bekämpning av målen beror t.ex. av var motståndarens baser ligger och terrängens 
beskaffenhet fram till att de kan verka mot blå sidas kommunikationslinjer etc.

Här tydliggörs också risken att dra systemgränsen kring lösningen alltför 
snävt, vilket leder till suboptimering. Skulle det t.ex. vara effektivare att tillgo-
dose efterfrågad förmåga i samverkan med en annan aktör/förband/försvars-
gren? Kan det i så fall lösas med krav på systemstöd från omgivningen? Vårt 
System i Fokus kanske t.ex. kan verka på målinformation från någon annan 
aktör i stället för att förlita sig på egna sensorer. 

Kontextdiagrammet är generiskt och omfattar alla tänkbara händelseut-
vecklingar i en modell, vilket för vissa syften blir alltför trubbigt. Om avsikten 
istället t.ex. är att identifiera tids- eller avståndsförhållanden bör analysgruppen 
skapa modeller av olika händelseutvecklingar, d.v.s. Scenarier. Sådana model-
ler kan beskrivas på många sätt, bl.a. verbalt. Ett vanligt sätt, om syftet är att 
analysera tids- och avståndsförhållanden, är emellertid att beskriva dem mot 
bakgrund av en karta eller ett sjökort. Där kan hot, resurser, skyddsobjekt, för-
flyttningsangivelser, patrullbanor etc. ritas ut geografiskt vilket gör krav på ba-
sering, framkomlighet, fartresurser etc. mer tydliga.

Figur 21. Exempel på modell av händelseutveckling, d.v.s en scenariobeskrivning. Scenariot beskrivs här 
med ett s.k. rich picture diagram.
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I en studie är osäkerheterna stora avseende den situation som systemet i 
fokus kommer att möta, å andra sidan finns tid att undersöka flera tänkbara 
händelseutvecklingar. I ett militärtekniskt bedömande är osäkerheterna mindre 
och det räcker normalt med att modellera ett fåtal scenarier eller kanske enbart 
det dimensionerande. 

Oavsett vilken metod som används ska analysen leda fram till att analys-
gruppen bättre förstår vilka krav uppgiften ställer på möjliga lösningar.

c) Värderingskriterier och effektmått

Det finns flera orsaker till att det redan i problemformuleringen är klokt att ta 
fram en modell för värdering av olika alternativa lösningar på problemet. För 
det första ökar analysgruppens förståelse av problemet ytterligare. För det andra 
kan utformningen av alternativa lösningar påverkas. För det tredje avgränsas 
behovet av data- och informationsinsamling till det som är väsentligt vid jäm-
förelsen. För det fjärde minskar risken för att gruppen skapar värderingskriterier 
under arbetets gång, som favoriserar något av de framväxande alternativen. Det 
sista skulle skada utvärderingsmodellens validitet.

Ett värderingskriterium är en regel för rangordning av möjliga alternativa 
lösningar och används i SA-schemats fjärde steg, alternativvärderingen. Det 
väljs som en av två huvudsakliga varianter. Antingen Värdera efter största möjliga 
effekt till en given kostnad eller Värdera efter minsta kostnad för en given effekt. 
Den förstnämnda varianten är lämplig om det bedöms lättare att uppskatta 
alternativets effekt än dess kostnad – eller om kostnaden är av underordnad 
betydelse. Den andra varianten väljs om det är svårare att uppskatta effekten än 
kostnaden, eller om effekten är av underordnad betydelse – d.v.s. om det är tro-
ligt att alla alternativ löser uppgiften tillfredställande och kostnaden får avgöra. 
I det första fallet ska de genererade alternativen till lösning utformas så att de är 
kostnadsekvivalenta och i det andra fallet ska de utformas så att de är effektek-
vivalenta. Då behöver man i det förstnämnda fallet bara värdera effekten och i 
det andra fallet bara kostnaderna.

Exempel på värderingskriterier (Militärtekniskt bedömande):

 – Välj det alternativ som maximerar förmågan att till given kostnad fram-
gångsrikt skydda kommunikationslinjerna mellan SPOD och APOD i CA-
PELLA

Frågan inställer sig – hur mäter man den utvecklade förmågan så att olika 
alternativ kan jämföras? Det finns huvudsakligen två sätt: 1) att rangordna al-
ternativ utifrån ett effektperspektiv eller 2) att genomföra en kvantitativ utvär-
dering med explicita Effektmått. 

Den första metoden innebär att man hela tiden jämför alternativen parvis 
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tills ett alternativ ”vinner” över de andra. Då behöver man inte mäta utfallen 
explicit eftersom syftet ju bara är att finna den bästa utav alternativa lösningar. 
Utvärderingen kan ske genom krigsspel (se avsnittet om krigsspel).

Den andra metoden är emellertid att föredra, trots svårigheten att finna 
explicita effektmått. Kvantitativa effektmått ger: ett tydligt fokus för effekt-
uppskattningen; en möjlighet att belysa samspelet mellan olika delsystem och 
mellan olika situationer och en möjlighet att snabbt utvärdera konsekvenserna, 
för värderingen, vid förändringar av alternativen eller för olika osäkerheter i ef-
fektuppskattningarna.

Om analysgruppen bestämt sig för den senare metoden gäller det alltså att 
identifiera kvantifierbara mått på en förmåga som inte lätt låter sig mätas, åt-
minstone inte innan insats. Och eftersom förmågan är beroende av situationen 
följer att inte heller effektmåtten kan mätas en gång för alla, utan är situa-
tionsberoende. Vi behöver emellertid inte något heltäckande absolutvärde på 
förmågan, eftersom vi ju bara ska använda måtten för att så småningom jämföra 
alternativa lösningar. Det räcker således om vi hittar de mest karakteristiska 
måtten, de som är mest väsentliga. FM H Stud ger det generella rådet att finna 
effektmått som väger in:

1) ”Verkan eller kapacitet i enskild insats i vid bemärkelse.”, 

2) ”Sannolikhet för insats, kapacitet att genomföra insatser eller tid mellan 
insatser.” och 

3) ”Sårbarhet, risker eller överlevnadsförmåga.”

Det mest relevanta effektmåttet, kopplat till förmågan att skydda kommu-
nikationslinjer i vårt exempel ovan, skulle kunna vara det tonnage som kan trans-
porteras mellan SPOD och APOD tack vare det skydd som tillhandahålles av vårt 
System i fokus. Det är dock troligare att vi går i mål med uppgiften om vi väljer 
de två effektmåtten antalet bekämpade pansarfordon respektive sannolikheten att 
överleva uppdraget. För att göra en trovärdig uppskattning av dessa effektmått 
behöver de emellertid brytas ned i ytterligare en nivå. Se figur 22. Notera att ef-
fektmåtten på den lägsta nivån beror av rena tekniska Prestandamått, d.v.s. mått 
som kan mätas en gång för alla. I diagrammet syns alltså explicit kopplingen 
mellan tekniken och den militära förmåga som efterfrågas i det aktuella uppdra-
get och i den uppgift som Systemet i fokus ska lösa.

Sammanfattningsvis, när det första steget i systemanalysen, problemformu-
leringen, är genomförd har analysgruppen:
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1) Formulerat en frågeställning

2) Analyserat problemet och identifierat kraven på en lösning

3) Valt ett eller fler värderingskriterier och identifierat dess effektmått

Vid det här laget, om det inte skett tidigare, bör arbetsläget stämmas av med 
uppdragsgivaren.

Figur 22. Här illustreras hur man i det här fallet kan välja att bryta ned förmågemåttet i kvantitativa ef-
fektmått och sedan i prestandamått. Effektmåtten är situationsberoende, d.v.s. för att kunna uppskatta dem 
måste vi känna till det operativa sammanhanget. Här har vi också identifierat att de är beroende av vissa 
prestandamått hos det tekniska systemet. Bilden illustrerar således en modell av hur förmågan att skydda 
LOC beror av situationen och det tekniska systemets prestanda.

Steg 2. Alternativgenerering

Vissa optimeringsproblem kan lösas analytiskt m.h.a. operationsanalysens ma-
tematiska verktyg, t.ex. frågor om logistiska flöden eller köproblematik. De 
flesta militärtekniska problem är emellertid av en så komplex natur att detta 
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inte är möjligt. Då är alternativet att identifiera ett antal alternativa lösningar 
som tillsammans spänner upp ett utfallsrum så stort att det är troligt att den 
optimala lösningen ligger någonstans därinne. Detta är syftet med systemana-
lysschemats andra steg, alternativgenereringen.

a) Identifiering av tentativa alternativ

Den första delaktiviteten kräver kreativitet. Utkast till alternativa lösningar, som 
svarar mot problemformuleringens krav, tas fram m.h.a. strukturerad brainstor-
ming eller m.h.a. morfologisk analys (se kapitlet om metoder). Resultatet är 
en uppsättning grova idéer till lösningar. I studier är det vanligt att ta med s.k. 
nollalternativ, d.v.s. ett alternativ som beskriver nuläget med små förändringar. 
Då kan ev. kostnadsbesparingar eller effektökningar med projektet göras tyd-
liga.

b) Konkretisering av alternativ

I nästa steg kläs idéerna på till kompletta koncept och till en sådan nivå att 
det finns en beskrivning hur de möter resp. krav från problemformuleringen. 
Beskrivningen kan t.ex. innehålla en övergripande systembeskrivning, teknis-
ka prestanda och en taktisk eller operativ idé till hur systemet skall användas. 
Inn an för mycket arbete läggs ned på detaljbeskrivning av resp. alternativ bör 
det emellertid valideras mot följande punkter. Är alternativet:

• Lämpligt m.h.t. uppgifter och mål givna i studieuppdraget eller av insatsen?

• Genomförbart m.h.t. tid, utrymme, resurser och ev. handlingsregler?

• Godtagbart m.h.t. om alternativet kan förväntas vara värt kostnaderna (grov 
uppskattning)?

• Exklusivt, d.v.s. om alternativet är tillräckligt särskiljande från övriga?

Om alternativen blir ohanterligt många bör exklusiviteten granskas, likarta-
de alternativ ”klustras” och ett alternativ ur varje kluster väljas för vidare analys 
och värdering. Tänk på att varje alternativ kommer att kräva tidskrävande data-
insamling under analysen och att alternativ som liknar varandra alltför mycket 
inte kommer att kunna särskiljas vid alternativvärderingen.

Steg 3. Analys 

Systemanalysschemats tredje fas, Analysen, syftar till att ge underlag för den 
kommande alternativvärderingen. Respektive utarbetat alternativ ovan skall 
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uppskattas m.a.p. den Effekt som utvecklas i problemsituationen respektive 
m.a.p. den Kostnad alternativet genererar. Exakt vilka effektmått som ska upp-
skattas är bestämt sedan problemformuleringen. Strävan ska vara att mäta såväl 
effekt som kostnad i kvantifierbara termer. I förstudien handlar analysen främst 
om att identifiera behov av informationsunderlag och beräkningsmodeller etc.

a) Datainsamling

Här samlas data in som krävs för analysen. Arbetet är tidskrävande, varför det 
uppmärksammas under en egen rubrik, men styrs helt och hållet av behovet 
från effektuppskattningar och kostnadsanalys nedan.

b) Effektuppskattning

I en studie där det finns tid och kompetens att tillgå kan analysgruppen välja 
att sätta upp en explicit matematisk modell för att beräkna värdet av respektive 
effektmått. Sådana effektuppskattningar beräknas vanligen genom datorsimu-
leringar av ett antal scenarier. I OA/SA-litteraturen finns matematiska modeller 
utvecklade för många typsituationer att anpassa och använda. Se t.ex. Jaiswal, 
1997. Fördelen är att studiegruppen direkt kan mäta t.ex. antal bekämpade 
mål, beroende på vilket alternativ för Systemet i Fokus som valts.

Exempel: Antal bekämpade pansarfordon = 

N * P (är där) * P upptäcka * P identifiera * P (slå ut)

Där N är antalet legitima mål som passerar in i målområdet i det analyse-
rade scenariot och P betecknar sannolikheterna att vårt System i fokus: är på 
plats; upptäcker målen; kan identifiera dem och slutligen kan slå ut dem (Ut-
trycket är endast giltigt under specifika förhållanden, men beskriver principen.)

I ett militärtekniskt bedömande är det emellertid ofta tillfyl-
lest att ersätta effektmåtten i utvärderingsmodellen med godhetstal (be-
tyg), t.ex. 1–5. Dessa kan uppskattas m.h.a expertmetoden eller med 
ett enklare krigsspel. I båda metoderna krävs dock såväl militär kompe-
tens som kunskap om systemens tekniska prestanda. Godhetstalen bör 
vara sådana att höga värden samvarierar med hög måluppfyllelse och 
de ska vara linjära i den mening att dubbelt så hög siffra motsvarar dubbelt så 
bra insats.

Det är viktigt för reliabiliteten och transparensen i arbetet att kriterierna för 
det ena eller det andra godhetstalet finns dokumenterade i beslutsunderlaget. 
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Tabell 1. Exempel: Godhetstal för effektmåttet ”Sannolikhet att identifiera”

Godhetstal Kriterium

5
Identifiering kan ske med stöd av externt ledningsstöd, med signaler från 
minst två olika interna sensorsystem, utanför hotets porté, samt visuellt av 
besättningen

3
Identifiering kan ske med signaler från minst ett internt sensorsystem, utanför 
hotets porté, samt visuellt av besättningen

1 Identifiering kan bara ske visuellt av besättningen

Notera att de utnyttjade effektmåtten endast är hjälpmedel för att komma 
fram till vissa rekommendationer grundade på den effektuppskattning som stu-
diegruppen har genomfört under vissa förutsättningar – godhetstalen ska alltså 
inte betraktas som någon absolut sanning även om de är uttryckta med siffror. 
En stor fördel med att kvantifiera dem är emellertid att effektmått på en lägre 
nivå kan vägas samman till effektmått på högre nivå och till sist till ett mått på 
den efterfrågade förmågan. 

Tabell 2. Exempel: Matris för effektuppskattning  
(Multimålmetoden) av Systemalternativ A 

Effekt-
upp-
skattning 
av

Godhets-
tal 1–5

Effekt-
mått

Vikt Godhets-
tal 1–5

Effektmått Vikt Godhets-
tal 1–5

Förmå-
gan att 
skydda 
LOC

3,6 
(sam-
manvägt)

Antal be-
kämpade 
pansar-
fordon

80 %
3,25 
(sam-
manvägt)

Sannolikheten 
att vara där
Sannolikheten 
att upptäcka
Sannolikheten 
att identifiera
Sannolikheten 
att bekämpa

25 %

25 %

25 %

25 %

3

4

4

2

Sannolik-
heten att 
överleva

20 % 5

I exemplet ovan har Systemalternativ As förmåga att skydda LOC i våra 
scenarier uppskattats till godhetstalet 3,6. Värdet har naturligtvis bara betydelse 
i jämförelse med effektuppskattningar av andra systemalternativ under samma 
betingelser. Värdet är en sammanvägning av två effektmått där det första be-
dömts ha fyra gånger så stor vikt som det andra, 80 % jämfört med 20 %. Ef-
fektmåttet Antal bekämpade pansarfordon är vidare en sammanvägning av fyra 
effektmått med vikten 25 % vardera. Viktningen har stor betydelse för utfallet 
av systemanalysen varför den skall vara transparent och kunna motiveras vid 
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redovisningen av det slutliga beslutsunderlaget. Metoden att väga samman flera 
effektmått till ett kallas Multimålmetoden, se avsnittet om metoder.

Analysgruppen bör reflektera över hur systemalternativ som signifikant 
”skjuter över målet” ska bedömas resp. sådana alternativ som får en nolla i 
någon aspekt. Båda utfallen kan vara skäl för återkoppling till alternativgenere-
ringen och förändringar i alternativutformningen.

c) Kostnadsanalys

Då systemanalysen genomförs inom ramen för en studie är alltid kostnaden i 
rena pengar av stor betydelse. Om studiegruppen står inför valet att avgränsa 
kostnadsaspekten, bör man tänka över det både en och två gånger – risken är 
stor att resultatet blir oanvändbart för en beslutsfattare. 

I en studie beräknas oftast den s.k. Klotskostnaden, d.v.s. summan av syste-
malternativets alla investeringar och totala driftkostnader genom systemalter-
nativets totala livslängd.

I det fall systemanalysen bygger på en kostnadsekvivalent jämförelse, d.v.s. 
då värderingskriteriumet är av typen Värdera efter maximal förmåga/effekt till 
en given kostnad, ska systemalternativen utformas så att de kostar lika mycket. 
I det fall systemanalysen bygger på en effektekvivalent jämförelse, d.v.s. då vär-
deringskriteriumet är av typen Värdera efter minsta kostnad för en given förmåga/
effekt, ska systemalternativen utformas så att de alla precis löser uppgiften med 
godtagbar förmåga. I båda fallen kan en återkoppling till alternativgenereringen 
krävas efter genomförd kostnadsanalys.

Oavsett vilket värderingskriterium som valts av ovanstående, är det tillräck-
ligt att man kan rangordna alternativen efter i första fallet effekt och i andra 
fallet kostnad. Om däremot alternativen skiljer i både effekt och kostnad, behö-
ver båda dessa parametrar uttryckas kvantitativt. Godhetstalet kan då vara Ef-
fekt/Kostnad – ”Pang för pengarna”. Kraven på samvarians mellan höga värden 
och hög måluppfyllelse samt på linjäritet gäller även här (se effektuppskattning 
ovan). 

Då systemanalysen genomförs som militärtekniskt bedömande i ett ope-
rativt sammanhang är systemens anskaffningskostnad eller livscykelkostnad 
oftast ointressant. De är ju redan driftsatta och står till insatsens förfogande. 
Ett systemalternativs ”kostnad” inom ramen för en insats bör istället mätas i 
behov av personalåtgång (allmänt), specialister, logistik, stödsystem och dylikt 
som direkt belastar resursutrymmet i operationen. Multimålmetoden kan då 
användas för att sammanväga ett godhetstal för resp. systemalternativs kostnad 
på motsvarande sätt som i effektuppskattningen ovan.

Även systemalternativets risker och sårbarheter bedöms och bokförs under 
”kostnader”. De väger emellertid så tungt att de bör särredovisas i beslutsunder-



78

Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod

laget. Risker och sårbarheter identifieras och kvantifieras m.h.a. FM riskhante-
ringsmodell eller någon annan generisk riskhanteringsmetod (se avsnittet om 
metoder).

Sammanfattningsvis, när det tredje steget i SA-schemat, analysen, är ge-
nomförd har analysgruppen:

1. Uppskattat och kvantifierat den utvecklade effekten hos resp. systemalterna-
tiv

2. Uppskattat kostnaden för resp. systemalternativ

 • uttryckt i pengar om systemanalysen genomförs som en studie

 • uttryckt i t.ex. personalåtgång (allmänt), specialister, logistik, risk eller 
egna förluster om systemanalysen genomförs som militärtekniskt bedö-
mande

3. Genomfört en risk- och sårbarhetsanalys på resp. systemalternativ

Precisionen i effektuppskattningen resp. kostnadsanalysen beror dock av 
valt värderingskriterium.

Steg 4. Alternativvärdering

I systemanalysschemats fjärde steg ska analysgruppen lägga alternativen sida vid 
sida och dra slutsatser kring dem. Det innebär dels sammanvägning av analys-
resultaten, dels analys av osäkerheter i värderingen samt resultattolkning och 
återkoppling till den centrala förmågan i den aktuella situationen.

a) Sammanvägning

Om systemalternativen har analyserats i flera olika scenarier, måste man i alter-
nativvärderingen göra en sammanvägning av alla dessa analyser, för resp. sys-
temalternativ, vid jämförelsen. Detta görs m.h.a. multimålmetoden. Även här 
krävs en normerad viktning av resultaten från de olika scenarierna – någon av 
situationerna kan ju vara mer väsentlig än övriga och skall följaktligen ha större 
andel av vikten.
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Tabell 3. Exempel: Sammanvägning av analyser från två  
scenarier och jämförelse mellan tre olika systemalternativ

Effektupp-
skattning av

Scenario Vikt Sammanvägda godhetstal (1–5)
Alternativ ”A” Alternativ ”B” Alternativ ”C”

Förmågan 
att slå mot 
utgångsgrup-
pering

Grundsce-
nario

75 % 3,6 2,2 3,9

Bereddupp-
gift, slå mot 
utgångsgrup-
pering

25 % 3,4 4,6 3,2

Sammanvägt resultat: 3,6 2,8 3,7

I det fall analysgruppen använt sig av rangordningsmetoden, med place-
ringssiffror istället för kvantitativa godhetstal, är det viktigt att ta med informa-
tionen huruvida alternativen skiljer sig åt mycket eller litet. 

b) Osäkerhetshantering

Kan vi till sist vara säkra på att vi gjort rätt val av systemalternativ? För att 
svara på den frågan återstår att göra en översyn av de osäkerheter som identifie-
rats under arbetets gång och eventuellt vidta åtgärder för att reducera dem. Av 
denna anledning är det viktigt att genom hela bedömandearbetet dokumentera 
osäkerheter, inkl. antaganden, och felets storleksordning.

Osäkerheter i militärtekniska bedömanden omfattar främst två kategorier:

1. Osäkerheter kring systemens effekt och kostnad

2. Osäkerheter kring det sammanhang som systemet ska verka i; d.v.s. scena-
rier, motståndaren och andra aktörer samt stöd från egna och allierade.

Den första kategorin hanteras med Känslighetsanalys och den andra med 
Variationsanalys.

I känslighetsanalysen granskas analysen och alternativvärderingen. Identifie-
ra ev. faktorer (egenskaper) hos systemen som varit avgörande för de effektmått 
som sedan varit avgörande i valet av alternativ. Finns någon betydande osäker-
het kopplad till någon av dessa faktorer. Om så är fallet, hur stor är osäkerheten 
och kan denna osäkerhet påverka valet av alternativ? 

Variationsanalysen inleds med att identifiera osäkerheter i det sammanhang 
som systemalternativet ska verka i. Sedan undersöks hur effektuppskattning-
arna och valet av alternativ förändras om dessa förutsättningar varieras. Vad 
händer i vårt exempel om det externa ledningsstödet faller bort av en eller an-
nan anledning? Eller vad händer om hotet kompletteras med fientligt jaktflyg? 
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Vissa osäkerheter kan elimineras genom informationsinhämtning eller prov 
och försök. Känslighets- resp. variationsanalysen fokuserar arbetet till att lösa 
upp de som har betydelse för valet av systemalternativ. Det finns även genuina 
osäkerheter, t.ex. kopplade till hotbilden, vilka definitionsmässigt inte kan lösas 
upp. Känslighets- resp. variationsanalysen kan dock hjälpa till att identifiera 
dessa så att systemalternativen ev. kan anpassas för olika situationer. Osäkerhe-
ter kan också mötas med att flera alternativ hålls öppna så länge som möjligt; 
d.v.s. en adaptiv strategi.

c) Resultattolkning

Om analysen innehåller både kvantitativa och kvalitativa värderingar – vilket 
oftast är fallet – bör dessa sammanställas i det här steget. Men att gå alltför långt 
i strävan att väga samman effektmått eller rangordningar kvantitativt kan inne-
bära att man döljer viktig information för beslutsfattaren. Om olika faktorer 
talar för skilda alternativ bör detta redovisas för den som ska fatta det slutliga 
beslutet. 

Exempel: Den kvantitativa sammanvägningen ovan indikerar att alternativ 
”A” och ”C” är likvärdiga. Om resultatet av den kvantitativa sammanvägningen 
ovan kompletteras med informationen att alternativ ”C” är mycket beprövat 
medan alternativ ”A” är behäftat med en icke oväsentlig teknisk risk torde valet 
bli enklare. Vidare kan vi kanske dra slutsatsen att det är tveksamt om alternativ 
”B” håller måttet.

Sammanfattningsvis, när det fjärde steget i SA-schemat, alternativvärdering-
en, är genomförd har analysgruppen:

1. Vägt samman de kvantitativa analysresultaten

2. Analyserat och utarbetat åtgärder att hantera osäkerheter

3. Gjort en resultattolkning av ovanstående, där kvalitativa värderingar vägts in. 

Steg 5. Rekommendation och dokumentation

Systemanalysens syfte är att öka förståelsen för ett komplext problem eller att 
finna en lösning. Rekommendationen bör även innefatta hur förslaget kan/bör 
implementeras samt ev. förslag på fortsatt studiearbete.

Då arbetet är genomfört ska redovisning av beslutsunderlaget ske i den form 
uppdragsgivaren önskat. En studie bör dokumenteras väl i rapportform så att 
kommande studier kan ta vara på kunskaper och erfarenheter om metoder etc. 
Dokumentationskraven är dock större på en studie än ett militärtekniskt bedö-
mande. I litteraturen finns flera förslag till vad som bör innefattas i en studie-
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rapport. Nedanstående, hämtat från Loerch, 2007, (se avsnittet valda referen-
ser), kan tjäna som en vägledning:
• Syftet – D.v.s. syftet med rapporten eller presentationen

• Bakgrunden – Problemets sammanhang och förutsättningar samt ev. tidigare 
relevanta studier eller bedömanden och varför arbetet är viktigt

• Omfattning – Ramar för genomförandet, i tid och handlingsregler, samt givna 
scenarier

• Målet – Typiskt vilken frågeställning det här arbetet skall besvara

• Definitioner – Hur viktiga begrepp använts i det här arbetet

• Antaganden och begränsningar – De antaganden och begränsningar som re-
sultatet vilar på

• Metoder – Hur arbetet genomförts och vilka modeller som använts

• Resultat – Svaret på frågeställningen med kvarvarande osäkerheter och risker

• Erfarenheter – Oväntade erfarenheter som analysgruppen fått

• Slutsatser – Sammanfattande slutsatser av resultat och erfarenheter

• Rekommendationer – Hur förslaget bör implementeras samt ev. förslag på fort-
satt studiearbete

Steg 6. Avslutning 

Då analysgruppen avrapporterat sitt resultat kan beslutsfattaren använda resul-
tatet på tre sätt:

1. Den rekommenderade lösningen implementeras i sin helhet – vilket torde 
vara mycket ovanligt, åtminstone i fallet med en studie.

2. Analysgruppens resultat accepteras men kombineras med annan informa-
tion för att lösa problemet. Den ytterligare informationen kan vara av mer 
subjektiv natur eller t.o.m. av politisk art. Det här är ett troligt utfall.

3. Analysgruppens resultat ignoreras och beslutet tas på annan information. 
Även i dessa fall kan beslutsfattaren dock finna nytta med delar av arbetet – 
ofta t.ex. avseende struktureringen av problemet. 

Till sist sammanställs de viktigaste råden till ett bra studie- eller bedöman-
dearbete (fritt efter H Stud):
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1. Ta reda på vad som är det egentliga problemet.

2. Genomför en förstudie. Den reducerar osäkerheter och utbildar deltagarna.

3. Arbeta iterativt, gå tillbaka till ett tidigare steg då det behövs.

4. Skapa en bredd i alternativen och dra systemgränsen på rätt nivå.

5. Ta hänsyn till kostnader.

6. Ta hänsyn till och redovisa osäkerheter, inkl. antaganden.

7. Dokumentera kontinuerligt.

8. Upprätthåll god stabsetik.

Värdering av teknikområden

Allmänt

Men hur gör man för att bedöma nyttan med en viss framtida teknikutveck-
ling? Gemensamt för problemställningarna som löses med ramverken ovan 
är att de kan kondenseras till att välja den bästa av flera tänkbara alternativa 
systemlösningar, d.v.s. de innebär en värdering av tekniska system – inte av ett 
teknikområde i sig. 

Vid inriktningen av forsknings- och teknikutvecklingsinsatser är det nöd-
vändigt att prioritera resurser till de teknikområden som bedöms militärt 
intressanta på lång sikt, typiskt 15–25 år. Dels för att skapa största möjliga 
militära nytta med nya materielsystem inom tillgängliga ekonomiska ramar. 
Och dels för att kunna skapa eller skydda sig mot Disruptiv Teknik (Disrup-
tive Technology) – En teknisk utveckling som på kort tid signifikant förändrar 
genomförandet av operationer, särskilt verkansreglerna (ROE), och därför har 
stor påverkan på de långsiktiga målen för koncept, strategi och planering. Sådan 
teknik i händerna på den ena parten i en konflikt tvingar den andra parten till 
stora, kanske avgörande, anpassningar.

Att göra prognoser om den tekniska utvecklingen på så lång sikt är emeller-
tid mycket vanskligt. Läs gärna det underhållande kapitlet 6.6 i LIM 8 om Dr 
Vannevar Bushs teknologiska förutsägelser publicerade i en bok 1949. Dr Bush 
var en mycket inflytelserik och ansedd amerikansk forskare, bl.a. ordförande 
för föregångaren till NASA. Men ”praktiskt taget varje förutsägelse han gjorde, 
från jetplanet, över kärnvapenspridningen, till ballistiska missiler och rymdfär-
der, visade sig vara fel under loppet av mindre än tio år.” Nedan presenterar vi 
därför två exempel på ramverk som kan användas för att bygga kunskap om 
nyttan med och därmed stödja beslutsprocessen vid värderingen av teknikom-
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råden. Det första ramverket kallas DTAG, Disruptive Technology Assessment 
Games, och är utvecklat av Nato. Det andra är ett förslag till ramverk utarbetat 
vid MTA.

DTAG – Disruptive Technology Assessment Games

I en rapport från en Nato-studie avslutad 2010 redovisar FOI en pragmatisk 
metod för att bedöma potentialen hos Disruptiv Teknik. Den kallas Disruptive 
Technology Assessment Games, DTAG och innebär enligt rapporten ett stort steg 
framåt jämfört med existerande processer och har visat att ramverket:

• erbjuder effektiva samarbetsformer för erfarenhetsutbyte mellan militär per-
sonal och vetenskapsmän/ingenjörer

• skapar en möjlighet att värdera relativt omogen teknologi, via kombinatio-
ner av idésystem (IoS)

• stimulerar och tvingar speldeltagare att tänka ”utanför boxen”, samtidigt 
som de bekantar sig med teknologi redan i sin mest tidiga utvecklingsfas.

Den tillämpning av metoden som beskrivs i rapporten är utvecklad till stöd 
för beslutsfattning på lång sikt, d.v.s. avseende FoT, konceptutveckling, för-
bandsutveckling och materielplanering. 

De centrala arbetsmomenten i den föreslagna studiemetodiken är:

• Identifiering av framtida teknikutveckling. Det är enklare att värdera tekniska 
system än teknikområden varför systemidéer i form av systemkort (Idea of 
System cards), med grund i identifierade framtida teknikområden, tas fram 
och dokumenteras. Kopplingar mellan de tekniska systemen och underlig-
gande teknikområden identifieras.

• Spel (DTAG). Militär och teknisk expertis samlas kring ett antal typsituatio-
ner inom ramen för ett övergripande scenario och genomför krigsspel.

• Analys. Den efterföljande analysen syftar till att bedöma vilken teknik som 
kan vara disruptiv. Data samlas in under spelet utifrån frågor rörande ut-
nyttjandet av systemkorten, och den påverkan dessa har, i de spelade typsi-
tuationerna. 

Modellen i figur 23 illustrerar processen för ett DTAG och dess möjliga 
resultat. Nedan beskrivs resp. steg i ramverket.
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Figur 23. Bilden illustrerar en modell av Natos DTAG-metodramverk vid en tänkt tillämpning i Sverige.

a) Initiering – Beslut att genomföra DTAG

I en studie är det normalt FM som ställer uppdraget, och således är uppdragets 
sponsor. Man kan emellertid tänka sig att FMV, FOI eller FHS genomför en 
studie med DTAG. 

Sponsorn ansvarar för att forma uppdraget, formulera uppgiften, budgetera 
eventuella medel, hemställa om deltagande från utlandsstyrkan, FM och ev. 
andra myndigheter. 

I den rapporterade studien var uppgiften att finna teknologier som potenti-
ellt har stor påverkan på de militära operationerna på 10–15 års sikt. Uppgiften 
skulle t.ex. kunna vara: 

–  Vilka teknikområden har störst nytta i FM operationer om tio till femton 
år? 

Till en sådan uppgift bör sponsorn ge handlingsregler avseende vilka sce-
narier för FM operationer som ska användas. Scenariot bör innehålla både 
symmetriska, asymmetriska och krishanteringssituationer samtidigt som det 
ger tillräckligt utrymme för att tänka fritt. Det kan vara frestande att använda 
pågående operationer som scenario. Det skulle emellertid medföra en del up-
penbara risker. Utformningen av materielsystem är alltid kompromisser och 
utvecklingen är inte sällan kostsam och tidskrävande. De lösningar som föreslås 
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får därför normalt inte vara optimerade för situationer i en specifik kontext. 
Det finns alltid en risk för suboptimering, varför använda scenarier bör spänna 
över ett vidare spektrum av miljöer och situationer.

En grupp kallad Spelledning (Task group) ansvarar för uppdragets genom-
förande, från planering till analys och leverans. 

En DTAG-studie kan organiseras med följande roller:

Roll 

Moderator – bevakar att spelgrupperna har rätt förutsättningar, hanterar tidhållningen och 
ser till att metoden följs. Moderatorn tillhör spelledningen

Speldeltagare militär – Nyckelroll i spelet, överför sina erfarenheter på spelledningen

Speldeltagande civil – även detta en nyckelroll för överföring av erfarenheter.

Speldeltagande tekniker – är inlästa på idésystemkort och förespråkar dem under 
planeringssessionerna. Skapar nya idésystemkort under spelet om det behövs.

Militära spelledare – Planerar spelet, tar fram vinjetter, leder genomförandet, gör avdöm-
ningar i konfrontationen etc. I gruppen kan ingå experter på särskilda områden som t.ex. 
folkrätt. Tillhör spelledningen.

Analytiker (och IT-stöd) – har fokus på spelets målsättning och datainsamlingen under 
spelen, preparerar IT-stödet med frågor, genomför intervjuer och sammanställer protokoll 
och rapporter efteråt. Tillhör spelledningen.

Teknisk expertis – Producerar idésystemkorten inför spelen

Observatörer – inbjudna observatörer från funktionscentra

b) Identifiering av framtida teknikutveckling

Huvudaktiviteten i det första steget är att skapa spelkort. I DTAG kallas de Idé-
systemkort (Idea of Systems-cards, IoS). Några exempel från FOI-rapporten är: 
detektor av självmordsbombare; HPM-projektiler, konstellationer av microsa-
telliter, osynlighetsmantel (!) etc. Idéerna till systemkort kräver särskild teknisk 
expertis och inhämtas typiskt från forsknings- och utvecklingsorganisationer, 
t.ex. FOI, FMV eller motsvarigheterna i andra länder som Sverige samarbetar 
med. 

Det är viktigt att idésystemkorten är enkla och överblickbara för att de ska 
bli praktiskt användbara i spelet. För att den tekniska expertisen ska lämna 
bidrag på ungefär samma, översiktliga sätt, används en idésystemkortsmall på 
typiskt två A4-sidor med följande information:

• Beskrivning och operativt intresse (operativ förmåga, användningsområden, 
effekter etc.)

• Prestanda, begränsningar etc.
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• Dagsläge (dagens system, teknikutvecklingsprogram etc.) 

• Teknikområden 

• Risker

• Kostnad

• Om systemet är acceptabelt med hänsyn till lagar, avtal m.m.

• Utbildningskrav

• Studier och referenser.

En delaktivitet i förberedelserna, som spelledningen genomför, är att ut-
forma microscenarier, s.k. Vinjetter, på taktisk nivå i scenariot. Erfarenheterna 
från spelen i Nato visar att detaljeringen behövs för att skapa situationer som 
medger att tillämpningen av olika tekniska systemutformningar kan jämföras 
och värderas. 

En ytterligare delaktivitet i det förberedande steget är att förbereda frågor 
till speldeltagarna för insamling och utvärdering av data. Frågor kan ställas på 
specifika vinjetter eller på användningen av specifika systemkort och underlät-
tas av datorstöd för insamling och sammanställning. Analytiker i spelledningen 
kan sedan under spelets gång övervaka att de data som insamlas håller tillräcklig 
kvalitet. 

Steg 1 i modellen (figur 23) övergår i steg 2, genomföra spel, då spelunder-
laget är framtaget och praktiska förberedelser är genomförda.

c) Genomföra spel

I steg 2 genomförs ett krigsspel i syfte att samla in data om nyttan av idésystem-
korten, och i förlängningen av de undersökta teknikområdena. Spelgrupperna 
består av verksamhetserfaren personal, militär eller civil.
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Figur 24. Bilden beskriver en spelcykel i DTAG.

Grupperna träffas återigen i ett möte där de presenterar sina planer för var-
andra och för spelledningen – ”konfrontationen”. Utfallet diskuteras under led-
ning av en militär spelledare och dokumenteras. I detta läge har en s.k. ”base-
line” etablerats, d.v.s. en referens att jämföra mot. 

Skeendet upprepas i en andra omgång, med den skillnaden att grupperna 
kan använda de utvecklade idésystemkorten i sina nya taktiska planer. Det finns 
även möjlighet att skapa nya idésystemkort under genomförandet. Den andra 
konfrontationen leds av en teknisk expert.

Efter den andra konfrontationen sker en ytterligare utvärdering, där delta-
garna intervjuas och även besvarar frågor individuellt i ett ev. IT-stöd. En cykel 
tar knappt en dag att genomföra. Nästa cykel utgår från en ny vinjett. Då spel 
genomförts på samtliga vinjetter, eller speltiden förbrukats, och all data samlats 
in avslutas aktiviteten. 

Spelarna ska för bästa resultat hålla sig till följande spelregler: 

• aktiviteten ska vara centrerad kring teknologin och inte krigföringen,

• spelet får inte uppfattas som en tävling mellan den blå och den röda grup-
pen samt att 

• det är viktigt att speldeltagarna förhåller sig objektiva och inte drar förhas-
tade slutsatser.
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Målsättningen är att skapa en kreativ atmosfär där deltagarna har de bästa 
förutsättningar att dela med sig av erfarenheter och inspireras till innovativa 
idéer. Det är t.ex. även värdefullt att hitta möjligheter att använda befintlig 
teknik på nya sätt. Det är också lätt att bli alltför trogen ROE även på den röda 
sidan. En mer realistisk/cynisk attityd är nödvändig för en trovärdigare värde-
ring av de tekniska systemen. 

En positiv bieffekt av spelen, i internationell kontext, är att speldeltagarna 
upplever dem utbildande. Dels avseende de olika speldeltagande nationernas 
doktriner, taktik och procedurer, dels avseende ny och kommande teknologi. 

d) Analysera data och rapportera

DTAG syftar till att bedöma teknikområden varför analysen måste ske i två 
steg. Först analyseras användningen av idésystemkorten och sedan deras kopp-
ling till teknikområden. Se analysschemat i figur 25 nedan. Analys- och rap-
porteringsaktiviteten genomförs av personalen i spelledningen.

Figur 25. Ett analysschema för bedömning av resultatet från DTAG. 
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Datainsamlingen består av två delar: dels idésystemkorten i sig och dels den 
information om idésystemkortens påverkan i vinjetten som samlas in under 
spelets gång. Systemkorten samlas in på tre sätt – för att få mest möjliga infor-
mation med minsta möjliga störning på spelet.

Ett IT-stöd kan användas för att dokumentera vinjetter, systemkort och 
gruppspecifik information. De specifika ev. specifika frågor som ställs på varje 
idésystemkort besvaras direkt i IT-stödet. 

Vidare dokumenteras de taktiska planerna som blå resp. röd grupp tar fram 
inför varje konfrontation. 

Till sist förs anteckningar under resp. konfrontation. Här noteras reaktio-
ner, nya systemidéer, förslag på nya kombinationer av idésystemkort och möj-
liga utslag av konfrontationen. 

För att kunna bedöma nyttan av resp. idésystemkort samlas all information 
som rör just det idésystemkortet i ett protokoll (evidence sheet). Protokollet 
ska täcka:

• En sammanfattning om systemkortets påverkan på basförmågorna, takti-
ken, stridsteknik och doktrin.

• Idésystemkortets användning i de olika vinjetterna och i de olika grupperna

• Begränsningar i användningen

• Möjliga motmedel

• Möjliga förbättringar

• Övrigt, t.ex. folkrättsliga frågor

En bedömning görs av idésystemkortets värde i de olika vinjetterna, för 
båda sidor. Skalan är stor, medium resp. liten påverkan.

Till sist analyseras de använda idésystemkortens kopplingar till teknikområ-
den. Principen är att de teknikområden som haft flest kopplingar till använda 
idésystemkort bedöms ha störst potential för framtida militär nytta.

e) Avslutning

Rapporteringen sker förslagsvis både via en skriftlig rapport och via ett resultat-
seminarium där uppdragsgivaren och berörda aktörer deltager. 

Utöver en bedömning av olika teknikområden finns andra resultat. Dessa 
rör främst erfarenhetsöverspridning mellan myndigheter och andra berörda ak-
törer men också utbildningseffekten hos spelledning och speldeltagare.
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Ett förslag till Ramverk för teknisk prognos

Detta förslag till ramverk har utvecklats i samband med arbetet som gjorts inom 
medverkan i FMV-projektet Teknisk Prognos. Figur 26 nedan visar arbetsgång-
en leder från ett förslag på teknologi, till en utvärdering av dess militära nytta. 

a) Teknologiförslag

Det första steget i processen är att presentera förslaget på ett tydligt och struk-
turerat sätt, inkluderande exempelvis syftet med teknologin och hur den är 
tänkt att användas samt om detta är möjligt. För att göra detta krävs en relevant 
teknisk specifikation.

b) Teknisk genomförbarhet

Detta är en teknisk utvärdering av teknologin eller det tekniska systemet, där 
fokus är realiserbarhet och förutsättningar för framtagning och tillverkning av 
teknologin. Förslaget graderas också genom viktning som följer teknikförslaget 
genom utvärderingsprocessen och graderar den militära nyttan i slutet av pro-
cessen. 

Figur 26. Tentativ modell för prognostisering av militär nytta.

c) Scenario

Ett antal scenarion formuleras och antas baserat på behoven hos en tilltänkt 
användare. Varje scenario skapar sedan sin egen gren i utvärderingsprocessen; 
se delningen efter punkten teknisk genomförbarhet. Valen av scenario görs för 
att passa mot användarens högriskverksamhet, vilket innebär produkten av san-
nolikheten för att scenariot inträffar multiplicerat med ett godhetstal för dess 
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konsekvens vid misslyckande. Scenariona är fixa vid utvärdering av olika förslag 
för att arbetet vid scenariogenereringen eller scenariogenereringarna bara ska 
behöva göras en gång per användare och tidsperiod. 

d) Juridisk utvärdering

Den juridiska utvärderingen är en utvärdering baserat på teknologins lagliga 
möjligheter i respektive scenario. Även i detta fall värderas förslaget genom vikt-
ning, som följer förslaget genom Multimålutvärderingen där vikten används för 
att ordna resultaten 

e) Utvärdering enligt Multimålmetoden

I en multimålutvärdering görs en utvärdering av den aktuella teknologin i den 
kontext som beskrivs i respektive scenario. Uppgiften med utvärderingen är att 
kvantifiera poäng och vikter och att få fram så rättvisande resultat som möjligt. 
Metoden refereras ofta till som Multimålmetoden, eller Multi criteria decision 
making model, och ses i tabellen nedan. Se även efterföljande kapitel om Multi-
målmetoden. Erhållen summa multipliceras sedan med övriga viktningar i pro-
cessen och ingår slutligen i den sammanvägda nyttan.

Tabell 4. Exempel på hur en Multimålmodell för beslutsfattande kan se ut
Egenskaper: Poäng: Vikt: Produkt:

Rörelse: 5 3 15

Skydd: 2 4 8

Eldkraft: 2 6 12

Ekonomi: 6 1 6

…

Summa: 41

f ) Sammanvägd nytta

Den sammanvägda nyttan är resultatet från samtliga Multimålutvärderingar i 
ett gemensamt resultat, som i sin tur återspeglar ett mått på den militära nyttan. 
Lämpliga metoder kan vara enkla analyser med hjälp av medelvärdesbildning 
av värden eller mer komplexa analyser där varje delresultat tas i beaktande och 
utvärderas i en ny Multimålutvärdering. Innan resultatet tas vidare, viktas det 
med resultaten från steget med teknisk genomförbarhet.
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g) Militär nytta

Det finns alltid aktörer som har egna idéer om vilka teknologier som borde vara 
rätt för den militära användaren, t.ex. politiker eller industrier. Deras åsikter 
kan vara helt eller delvis skilda från den militära bedömningen. När militära 
organisationer anskaffar en ny teknologi, är dess användbarhet eller effektivitet 
relativt okänd. Det krävs träning och erfarenhet för att få full användbarhet 
eller effektivitet av teknik. Försvarsmakten utvärderar ofta teknik genom den 
förväntade nytta som tekniken kan bidra med. Det är ett sätt att skapa sig en 
uppfattning om tekniken kan bli användbar, mindre användbar eller till och 
med oanvändbar. Operationsanalys används ofta för att utvärdera teknologier 
och scenarion som bedöms vara relevanta. 

Tekniska framsteg och användande av dessa har ofta stor påverkan på militär 
verksamhet. Det är därför viktigt med militärteknisk kompetens för att åtmins-
tone kunna identifiera sådana tekniska framsteg. 
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Ett problem kan oftast angripas utifrån olika strategier och i det föregående ka-
pitlet bekantade vi oss t.ex. med ett systemanalytiskt problemlösningsschema. 
Oavsett vilken problemlösningsstrategi som väljs kan arbetet beskrivas som en 
process med flera steg mellan problemformulering och tillfredställande lösning. 
Stegen består av delproblem, som vi löser m.h.a. olika effektiva verktyg – de 
metoder – vi har med oss i verktygslådan. I det här kapitlet har vi valt att be-
skriva några metoder som ofta förekommer i militärteknisk problemlösning, 
från generella metoder som simulering och modellering till mer specifika som 
krigsspel och SWOT-analys.

Modellering (MoS)

En modell är en förenklad bild av verkligheten som man kan använda för att 
skapa sig en bättre förståelse av ett verkligt problem. När man gör en modell av 
något tar man bort de delar som man anser vara oviktiga för att bättre åskådlig-
göra det som är viktigt.

Anta att man undrar hur en differential fungerar och kanske hittar följande 
beskrivning av vad en differential är: ”En differential är en typ av kuggväxel som 
används för att fördela drivkraften mellan två drivande hjul på t.ex. en bil för att 
ta hänsyn till de olika radier som drivhjulen följer i en kurva”. Även om beskriv-
ningen är korrekt så säger den inte så mycket om hur en differential fungerar 
rent praktiskt. Ett sätt att skaffa sig förståelse för hur den fungerar kan vara att 
åka till en bilskrot, köpa en differential, ta med den hem och demontera den. 
Att göra på det sättet medför vissa praktiska svårigheter. En riktig differential 
är relativt tung, och om den har varit använd är den smutsig och full av olja. 
Den kan också vara gjord på ett sätt som gör att den inte fungerar om man 
öppnar upp den. En mängd delar från en före detta differential ger nog inte 
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någon god bild av hur den fungerar. Ett annat sätt är att göra en modell av en 
differential med hjälp av t.ex. Lego, se figur 27. Lego-modellen kommer, av na-
turliga orsaker, inte att kunna användas som en riktig differential. I och med att 
den är en förenkling av en riktig differential kommer den sakna en del viktiga 
egenskaper som t.ex. att den inte tål belastning som en riktig differential. Den 
kommer däremot visa hur en differential är uppbyggd och funktionsprincipen 
för den. Och modellen kan byggas på skrivbordet utan risk för att smutsa ned 
eller förstöra det.

Figur 27. Modell av en differential med en ingående axel och två utgående axlar.

Modeller används inte bara för att förstå hur tekniska konstruktioner fung-
erar. Ett organisationsträd är en modell av hur en organisation ser ut. Det ger 
en enkel överblick över hur organisationen är uppbyggd och visar vilka avdel-
ningar som finns, men det behöver inte säga så mycket om vad organisationen 
gör. En tunnelbanekarta är en modell av hur tunnelbanenätet ser ut. Den un-
derlättar åkandet med tunnelbanan, men den säger sällan någonting om det 
fysiska avståndet mellan två stationer. Om man vill gå mellan två stationer i 
stället för att åka tunnelbanan bör man förbereda sig på att det kan vara mycket 
längre än det ser ut på kartan.
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Modeller kan delas in i tre kategorier:

1. Ikoniska

2. Analoga

3. Symboliska

Ikoniska modeller görs för att se ut som det de ska beskriva. En skiss av en 
strömkrets bestående av en glödlampa som är kopplat till fyra batterier som i 
figur 30 är ett exempel på en ikonisk modell.

Analoga modeller beskriver en princip med hjälp av en liknelse. Inom elläran 
kan man t.ex. använda vattenfall för att beskriva spänning och ström. Höjden 
på vattenfallet motsvarar spänning och mängden vatten som rinner genom vat-
tenfallet under en given tid motsvarar ström, figur 28.

Figur 28. Till vänster illustreras en ikonisk modell av en strömkrets bestående av batterier, ledning och 
glödlampa och till höger visas en analog modell för att illustrera elektrisk spänning och ström.

Symboliska modeller har modellens funktion i fokus. En differentialekvation 
som beskriver rörelsen hos en massa som hänger i en fjäder, ekvation 1, är ett 
exempel på en symbolisk modell. Differentialekvationen avslöjar inget om hur 
fjäder och massa ser ut eller om de är delar i ett större och mer komplext system.

(1)

Ikonisk modell Analog modell

+

–
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Många modeller faller inte in under endast en av kategorierna, utan är en 
blandning av dem. T.ex. är differentialen som nämns tidigare i huvudsak en 
symbolisk modell gjord i Lego. Den visar funktionsprincipen för en differential. 
Samtidig ser modellen till en viss grad ut som en riktig differential, vilket gör 
att den också är ikonisk.

Syftet med en modell

Man kan ha två olika syften med att göra en modell. Antingen gör man en mo-
dell för att bättre förstå hur det man vill modellera fungerar, eller så gör man en 
modell för att på ett systematiskt sätt kunna förbättra någonting.

Hur gör man en modell

När man vill göra en modell börjar man med att analysera vad man vill mo-
dellera och varför man vill modellera det. Syftet med modellen styr vilken typ 
av modell man väljer och vilka förenklingar man kan göra. Anta att man vill 
modellera ett historiskt slag som t.ex. slaget vid Poltava eller slaget vid Water-
loo. Ett sätt att modellera slaget på är att göra en ikonisk modell med hjälp av 
ett diorama med tennsoldater som kommer visa en statisk bild av slaget vid en 
given tidpunkt. Om man vill modellera hur slaget utvecklades över tiden kan 
man göra det med hjälp av en matematisk modell som kallas Lanchestermodell. 
En Lanchestermodell består av två kopplade differentialekvationer som beskri-
ver hur ena sidans styrkor, x(t), påverkas av andra sidans styrkor, y(t), över tiden, 
ekvation 2. Parametrarna a och b kan tolkas på två sätt, antingen som styrke-
parametrar eller som känslighetsparametrar. I det vänstra uttrycket i ekvation 2 
kan a ses som ett mått på hur sårbara styrkorna x(t) är för styrkorna y(t), eller 
hur starka styrkorna y(t) är i förhållande till styrkorna x(t). Motsvarande gäller 
för parametern b i det högra uttrycket.

  
(2)
 

Lanchestermodellen är en mycket grov förenkling av verkligheten. Om man 
vill använda den för att beskriva ett verkligt slag så är det viktigt att förstå hur 
förenklingarna påverkar resultatet. Modellen har bara fyra parametrar som styr, 
dels hur många enheter båda sidorna har när man börjar och dels hur starka de 
är i förhållande till varandra. Att räkna hur många enheter sidorna har vid start 
är relativt enkelt, men att bestämma hur starka enheterna är i förhållande till 
varandra är mycket svårt. Små ändringar i parametrarna a och b ger stor påver-

 

 

dx t( )
dt

= −ay t( ), x t( ) > 0, och
dy t( )

dt
= −bx t( ), y t( ) > 0
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kan på resultatet. Har man värden på hur många enheter båda sidorna startade 
med, och värden på hur starka enheterna är, så kan man räkna ut hur antalet på 
båda sidornas enheter kommer att ändras över tiden. Anta att x0 = 100 och y0 
= 200, samt att a = 0,01 och b = 0,03. Löser man ekvation 2 med dessa värden 
insatta får man resultatet som visas i figur 29.

Figur 29. Resultat från Lanchestermodell med antagna värden enligt texten ovan.

I exemplet har sidan y dubbelt så många enheter som sidan x, 200 enheter 
mot 100 enheter. Samtidigt är enheterna hörande till sidan x är tre gånger så 
starka som enheterna hörande till sidan y, 0,03 mot 0,01. Även om sidan x en-
heter är tre gånger så starka har sidan y hälften av sina styrkor kvar när sidan x 
är utplånad. Av detta kan man dra slutsatsen att i detta exempel är det viktigare 
med många enheter än att enheterna är mycket starkare än motståndarens.

När man har en modell över det historiska slag man vill modellera så är 
det viktigt att verifiera att modellen visar rimliga resultat. Visar modellen att 
rätt sida vann? Svaret på den frågan är relativt lätt att besvara med hjälp av 
historieböcker. Visar modellen en rimlig bild av hur antalet enheter varierar 
med tiden? Det kan vara lite svårare att besvara, men även här kan man få rim-
liga uppskattningar från historieböcker. Modellen räknar med att det inte finns 
några enheter från sidan x kvar efter slaget. Det var nog inte är fallet, men det 
påverkar inte uppskattningen av vilken sida som vann slaget.
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Minst lika viktig som att modellen visar rimliga resultat är att modellen an-
vänds till det den är avsedd för. Lanchestermodellen fungerar rimligt för stora 
slag med många enheter och som pågår under en begränsad tid. Modellen tar 
inte hänsyn till att det blir svårare att hitta motståndare eftersom antalet styrkor 
reduceras. Den tar inte heller hänsyn till saker som att vädret ändras, att enhe-
terna måste ta hand om sårade eller att moralen hos enheterna ändras. Den tar 
inte hänsyn till faktorer som ändras under tiden slaget pågår.

Efter att ha verifierat och validerat modellen kanske man upptäcker att det 
saknas något viktigt. Då får man förbättra modellen så att den beskriver det 
man är intresserad av med tillräcklig precision, eller man får välja en annan 
modell om den man har tagit fram inte kan visa det man är intresserad av.

Vad är viktigt med en modell?

Det är viktigt att komma ihåg att en modell är en förenklad bild av verklighe-
ten. Resultaten kommer alltid innehålla fel. Därför är det viktiga att ha kontroll 
på hur fel resultaten är och hur felen varierar med varierande indata. Har man 
kontroll på felen så kan man avgöra om de är acceptabla, eller om man måste 
förbättra eller byta modell. 

En komplicerad modell är inte nödvändigtvis bättre än en enkel modell. 
En enkel modell är oftast lätt att överskåda och ger sällan sken av att ge nog-
granna resultat. En komplicerad modell kräver ofta mycket indata och det kan 
vara svårt att överskåda hur variationer i indata påverkar resultaten. Det lätt att 
tro att en avancerad modell ger bättre resultat än en enkel modell, men många 
avancerade modeller ställer mycket höga krav på de data man stoppar in i mo-
dellen. I många fall kan det vara omöjligt att säkerställa att noggrannheten på 
de data man stoppar in i modellen stämmer med verkligheten. Det kan även 
vara så att den precision i indata som krävs av en modell är helt orealistisk, att 
så exakta värden på indata som modellen kräver inte går att få fram.
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Figur 30. En modell är alltid en förenklad bild av verkligheten.

Simulering (MoS)

Vad är simulering

Att simulera innebär att imitera något verkligt. Med hjälp av simuleringar kan 
man skaffa sig en förståelse för hur något ändras med tiden.

Varför gör man en simulering

I vissa fall är det omöjligt att genomföra praktiska försök. Det kan vara för dyrt, 
för tidkrävande eller för osäkert för de som ska genomföra försöken. Biltillver-
kare använder simuleringar för att säkerställa att bilarna de tillverkar är tillräck-
ligt säkra. Både inför landningarna på månen och inför landningen på Mars ge-
nomfördes simuleringar för att öva på hur man skulle genomföra landningarna. 
I båda fallen skulle det varit omöjligt att genomföra försök innan man åkte dit. 

Instabila flygplan är ett annat exempel där man behöver simuleringar. Ett 
instabilt flygplan, som t.ex. JAS39 Gripen, är omöjligt för en pilot att flyga 
utan ett fungerande datorbaserat styrsystem. Om inte piloten kan flyga planet 
går det inte heller att justera in styrsystemet så att planet kan flygas. Då behöver 
man något sätt att ”flyga” planet på som inte innebär att man låter en pilot 
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försöka flyga ett existerande flygplan. I en simulering kan man med hjälp av 
matematiska modeller beskriva hur flygplanet rör sig och hur ett styrsystem 
fungerar. Med hjälp av dessa modeller kan man i en simuleringsmiljö justera 
in styrsystemet så att planet kan flygas av en pilot. Simuleringarna tar inte bort 
behovet av att genomföra praktiska flygförsök, men de gör att det blir möjligt 
att sätta upp styrsystemet i flygplanet så att man kan påbörja praktiska försök.

Hur gör man en simulering

Det finns två huvudkategorier av simuleringar. Den ena är deterministiska simu-
leringar där man använder modeller med givna startvärden för att studera hur 
ett förlopp utvecklas. En krocksimulering är ett exempel på en deterministisk 
simulering, där man har en modell av bilen och en modell av hindret bilen 
ska krocka med. Modellen av bilen ges en hastighet mot modellen av hindret, 
modellen av bilen träffar modellen av hindret och krockförloppet simuleras. 

Den andra kategorin är stokastiska simuleringar där man tillför ett mått av 
slump för att se hur ett förlopp påverkas av slumpmässiga variationer. Monte 
Carlosimulering är ett exempel på stokastisk simulering. I avsnittet om model-
lering beskrevs en Lanchestermodell där man kunde beräkna utfallet av ett slag 
med hjälp at två kopplade differentialekvationer. I Lanchestermodellen ingår 
antal enheter som de två sidorna i slaget startade med, x(t) och y(t), och två 
styrkeparametrar, a och b. Att räkna antalet enheter de två sidorna startade med 
är relativt enkelt. Att hitta rimliga värden på styrkeparametrarna kan däremot 
vara mycket svårt. Därför kan det vara intressant att se hur resultatet påverkas 
om man varierar styrkeparametrarna. I exemplet användes startvärden x0 = 100 
och y0 = 200, och styrkeparametrar a = 0,01 och b = 0,03. Anta att styrkepara-
metern a varierar slumpmässigt med en standardavvikelse sa = 0,07, och styr-
keparametern b varierar på samma sätt med en standardavvikelse på sb = 0,1. 
Om man genomför en simulering med 1000 beräkningar med dessa värden och 
plottar hur ofta ett givet antal överlevande enheter y(t) förekommer får man ett 
resultat som visas i figur 31.
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Figur 31. Resultat av Monte Carlosimulering med Lanchestermodell.

Här ser man att nästan 350 av 1 000 gånger har sidan y inga kvarvarande 
enheter. Det visar att Lanchestermodellen är relativt känslig för val av styrkepa-
rameter och att man bör vara försiktig med att lita på de resultat man får.

Vad är viktigt med en simulering

En simulering bygger på en eller flera modeller, vilket innebär att de fel som 
finns i modellerna fortplantar sig till simuleringen. Lanchestermodellen som 
används i Monte Carlosimuleringen fungerar bäst om man redan vet svaret på 
det man vill modellera. På så sätt kan man justera in styrkeparametrarna så att 
resultatet blir rimligt. I och med att både modellen som ligger till grund för 
simuleringen och simuleringen är enkla och lätta att överskåda blir det lätt att 
identifiera vad som påverkar vad. Det är också lätt att förstå att både modellen 
och simuleringen har stora begränsningar. 

De flesta simuleringar försöker visa en process som fortlöper över en given 
tid från någon starttidpunkt. Simuleringen stegar sig fram med givna tidsteg, ti. 
Fel som är små till en början kommer bli större efterhand som den simulerade 
tiden fortgår. Hur felen utvecklar sig beror på hur långa tidstegen är i simule-
ringen. 
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Datorbaserade simuleringar bygger på modeller som löses numeriskt. En 
integral är ytan under en kurva. Om man vill räkna ut en integral med hjälp 
av en dator delar man upp ytan i små rektangulära bitar. Man tar ett steg, ti, 
längs tidsaxeln och räknar ut värdet på y-axeln för varje steg. På så sätt räknar 
ut arean på varje liten rektangel och lägger ihop dem så man får arean på hela 
ytan. Om kurvan är krokig måste steglängden vara relativt liten för att rektang-
larna ska kunna fylla upp ytan under kurvan, se figur 34. Om rektanglarna är 
för stora blir felet i det beräknade värdet stort. Å andra sidan, om man gör för 
små rektanglar kan man nå gränsen för datorns numeriska precision, vilket 
också medför att det beräknade värdet på ytan blir fel. Mycket små rektanglar 
kommer också resultera i mycket lång beräkningstid. Det finns därför en op-
timal steglängd som ger en bra kombination av beräkningsnoggrannhet och 
beräkningstid.

Figur 32. Numerisk integration, steglängd och diskretiseringsfel.

Många program för simulering presenterar resultaten i imponerande visua-
liseringar som lätt gömmer de begränsningar och fel som finns. En simulering 
av flygplan, som i figur 33, består av många modeller. Flygplanet är uppbyggd 
dels av en ikonisk modell som visar hur flygplanet ser ut och dels av symboliska 
modeller som beskriver hur planet rör på sig. I tillägg finns en miljö i form av 
ett kartunderlag som får simuleringen att se verklig ut, och olika modeller för 

p(t)

t1 t2 ti ti +1

Numerisk integration
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miljöpåverkan som t.ex. regn, vind, lufttryck och gravitation. Det är dock inte 
möjligt att avgöra om alla modeller som ligger till grund för simuleringen är 
korrekta även om både flygplanet och miljön ser verkliga ut. 

Figur 33. Vilket flygplan är detta egentligen? Källa: FHS.

Optimering

Optimering innebär att man vill göra någonting bättre i förhållande till en 
given utgångspunkt och med vissa begränsningar. Det man vill förbättra kallas 
objektsfunktion och begränsningarna kallas randvillkor. Vill man t.ex. göra sin 
cykel lättare inför Vätternrundan blir objektsfunktionen att minimera vikten på 
cykeln. Exempel på randvillkor kan vara att det inte får kosta mer än ett visst 
antal kronor, att cykeln ska hålla hela varvet runt och att den ska uppfylla de 
regler som gäller för att få delta i Vätternrundan.

Hur optimerar man

Lite förenklat kan man säga att det finns två huvudkategorier optimering. Ha-
gelskottsmetoder och gradientmetoder. Hagelskottsmetoder innebär, ungefär som 
det låter, att man väljer ut ett antal punkter, tar fram resultat för punkterna, 
jämför resultaten och väljer det resultat som är bäst utifrån givna förutsättning-
ar. Ett exempel på hagelskottsoptimering kan vara om man vill köpa en ny tv 
till lägsta möjliga pris. Då blir priset objektsfunktionen. När man har bestämt 
sig för vilka krav, eller randvillkor, man har på skärmstorlek, funktioner och lik-
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nande kan man gå till någon internetbaserad prisjämförelsesite och hitta bästa 
pris. Priset som olika affärer kan erbjuda för den tv man vill ha blir punkterna 
från hagelskotten.

I optimering med gradientmetoder väljer man en utgångspunkt för sin ob-
jektsfunktion och beräknar hur objektsfunktionen varierar i närheten av ut-
gångspunkten. Man jämför variationen kring utgångspunkten och tar ett steg i 
den riktning variationen är störst. I den nya punkten upprepar man beräkning-
arna för att undersöka hur objektsfunktionen varierar, och man tar ett nytt steg 
i den riktning variationen är störst. På detta sätt stegar man sig fram från en 
startpunkt till man når ett optimum. Valet av startpunkt för optimeringen på-
verkar resultatet. Anta att om man kan plotta resultatet för sin objektsfunktion 
i alla punkter som uppfyller randvillkoren, och att man får man något som ser 
ut som figur 36. I verkligheten vet man inte hur den skulle se ut, och att plotta 
alla punkter är i princip omöjligt i verkliga fall. Om man använder punkten x = 
-3 och y = -3 som startpunkt, och tar ett steg längs y-axeln kommer man hitta 
det minimum som ligger till vänster som är ett lokalt minimum. Det minimum 
som ligger till höger är ett globalt minimum, det innehåller objektsfunktio-
nens lägsta värde, kommer man inte hitta om inte man styr optimeringen i 
den riktningen. Det kan man t.ex. göra genom att välja ett annat startvärde på 
optimeringen. 

Figur 34. Att hitta ett optimum.



105

Metoder

Vad är viktigt vid optimering

Oberoende av om man väljer en hagelskottsmetod eller en gradientmetod för 
att optimera med så bygger en optimering på simuleringar och simuleringarna 
bygger på modeller. Därför är det viktigt att modellerna och simuleringarna är 
anpassade för det man vill optimera. När t.ex. Lockheed under sent 70-tal ut-
vecklade F-117 Nighthawk, figur 35, satte tillgänglig datorkapacitet gränsen för 
hur detaljerade modeller man kunde använda för att beräkna radarmålarean. 
Därför valde man att bygga upp flygplanet av relativt få plana ytor som gick att 
beräkna med de datorer som då fanns tillgängliga. Modellerna som användes 
styrde resultatet av optimeringarna. Vid utvecklingen av F-22 Raptor under 
tidigt 90-tal hade datorerna utvecklats tillräckligt för att man kunde använda 
mycket mer detaljerade modeller vilket var en bidragande orsak till att den ser 
mer ut som ett riktigt flygplan jämfört med en F-117.

Figur 35. F-117 Nighthawk. Foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Joshua Strang.

Figur 36. F-22 Raptor. Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Daniel Liddicoet.
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Krigsspel 

Krigsspel är en aktivitet med en lång historisk tradition. Den moderna formen 
av krigsspel började utvecklas under 1800-talet. Krigsspel har sedan dess etable-
rat sig som ett viktigt verktyg för militär utbildning och analys. Datorutveck-
lingen har starkt bidragit till en fortsatt utveckling av krigsspel. 

Figur 37. Krigsspel går långt tillbaka i historien.

Krigsspelet kan beskrivas som ett förlopp där spelarna genom sina beslut 
påverkar varandras möjligheter att agera. Spelet styrs av regler. Syftet med 
krigsspel kan vara att utbilda befattningshavare, undersöka operativa koncept, 
analysera stridsförlopp eller förbereda en militär operation. I vilket syfte spelet 
genomförs är styrande för spelets struktur och organisation. 

Förutom syfte har krigsspelet fem andra huvudkomponenter; regler, model-
ler, scenario, spelare samt reflektion. Regler är en grundläggande komponent i 
ett spel. Reglerna ger spelet struktur och reglerar hur spelarna kan interagera. 
Många spel innehåller även modeller för att hantera, förbandens rörlighet, mo-
ral, logistik och stridsavdömning. Modellerna är ett försök att beskriva verklig-
heten med matematiska verktyg. I ett krigsspel utgår man från ett fiktivt eller 
verkligt scenario. Scenariots uppgift är att ge spelarna kontext och målsättning. 
Spelare behövs för att driva spelet framåt genom att ge individerna mandat att 
fatta beslut. Reflektionen är en viktig del av krigsspelandet där spelupplevelsen 
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och vad som hänt under spelsessionen skall diskuteras. Det är även där resulta-
tet kan bedömas i relation till det uppställda syftet.

Krigsspel har många intressanta tillämpningsområden. Traditionellt har ut-
bildning och övning för officerare varit de mest betydelsefulla. Krigsspelandet 
erbjuder en fiktiv arena där officerare kan undersöka och pröva olika taktiska 
lösningar och se konsekvensen av sina beslut. Krigsspel erbjuder också ett kost-
nadseffektivt sätt att öva. Krigsspel har även en viktig roll i planeringsarbete. 
Genom att testa och utvärdera sina planer mot en fiktiv motståndare kan man 
förbättra sin planering och öka sin mentala beredskap. Krigsspelets möjligheter 
att studera och testa gör det till ett intressant verktyg för både forskning och 
utvecklingsarbete. Den senaste tillämpningen för spel är marknadsföring och 
spridande av idéer där spelets interaktiva kvalitéer kan användas för att skapa 
förståelse och engagemang för militära frågor. 

Krigsspel är en metod som har klara begränsningar. Dessa ligger både i spe-
lets kunskapsgenererande potential och i dess pedagogiska möjligheter. Det är 
därför av stor vikt att officerare har god kunskap och förståelse för spelets möj-
ligheter och begränsningar. Krigsspel har en stor utvecklingspotential. Forsk-
ningsmässigt är det fortfarande ett eftersatt område och det beskrivs av många 
som ett hantverk. Med ett vetenskapligt förhållningssätt kan man bygga en mer 
teoretisk grund för krigsspel. Den tekniska utvecklingen fortsätter att öppna 
nya möjligheter för utvecklingen av krigsspel. 

Krigsspelets kunskapsgenererande förutsättningar 

Det finns begränsningar i vilken typ av kunskap som kan genereras av krigsspel. 
Krigsspel är i grund och botten ett sätt att undersöka framtida konflikter med 
hjälp av en simulerad miljö. En simulering består av ett antal modeller som är 
ett försök att beskriva verkligheten med hjälp av matematiska formler, det finns 
dock alltid en lucka mellan verkligheten och vår förmåga att beskriva den. De 
svar som man får från krigsspelet är därför endast sanna utifrån de begränsning-
ar som finns inbyggda i spelet. Väldesignade krigsspel är ofta mycket övertygan-
de, och det kan därför vara lätt att se resultaten som prediktiva. Epistemologiskt 
håller dock krigsspelande inte måttet för att göra förutsägelser om framtiden. 
Resultatet av ett krigsspel kan endast beskrivas som indikativ. Krigsspelet kan ge 
insikter men inte användas för att bevisa olika teorier eller resonemang.
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Figur 38. Ett spel liksom en modell kan inte fullt ut fånga det fenomen som är av intresse. Vidare finns 
det egenskaper som behövs för spelet men som inte finns hos fenomenet (exempelvis tidsbegränsningar, 
turtagande).

Krigsspelens potentiella förmåga att övertyga är en del av dess styrka, men 
detta kan även ge negativa konsekvenser. Krigsspel kan vara väldigt effektiva 
för att bygga konsensus runt olika teorier eller koncept. Det är därför viktigt 
att ha ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt till krigsspelandet. Spelet 
kan missbrukas för att propagera för vissa specifika idéer och koncept. Dåligt 
designade krigsspel kan skildra felaktiga förutsättningar för krigföring, vilket är 
farligt för dem som har begränsad erfarenhet av operationer.

Ett konkret exempel på mindre lyckade krigsspel är de operativa spel som 
svenska försvaret genomförde under kalla kriget. Dessa hade två felaktiga för-
utsättningar; 

• Motståndaren ”Stormakt Röd” anföll alltid Sverige med alla tillgänglig re-
surser och ibland med ännu mer (sic!). 

• Svenska armén saknade förmåga och vilja att omgruppera.

Verkligt
fenomen av

intresse

Spelunika
egenskaper

Spelets
förmåga

att beskriva 
fenomenet
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Med sådana förutsättningar skapades en konsensus att landets militära läge 
var prekärt och att alla resurser måste kraftsamlas för att slå tillbaka en kom-
mande invasion. Resurser för neutralitetsvakt, till exempel ubåtsjaktenheter, 
fick därför stå tillbaka.

Utländska krigsspel från samma tid vilka behandlade nordiska förhållande-
na ger en helt annan och mycket mer positiv bild av Sveriges militära position. 
I dessa spel avstår vanligtvis den aggressiva parten ”Stormakt Purple” från att 
angripa Sverige. I ett enstaka spel försöker Stormakt Purple, med sju divisioner 
(två pansar), öppna vägen över Norrbotten för att komma åt Nordnorge. De 
vid svenska gränsen grupperade förbanden bjuder i spelet visst motstånd men 
drar sig efter några dagar tillbaka förstörande alla broar och förbindelser. En 
dryg vecka in i spelet har dock den svenska fältarmén omgrupperat och går till 
motanfall med 4 pansar, 9 infanteri och 3 norrlandsbrigader. Angriparen bese-
gras och svenska armén vinner en övertygande seger.

Då inga spår av planer på att angripa Sverige har hittats efter det att arkiven 
i öst har öppnats torde de utländska spelen ha återspeglat den mer korrekta 
bilden av den militära verkligheten i Norden under det kalla kriget. 
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Figur 39. Krigsspelets komponenter: syfte, regler, modeller, scenario, spelare samt reflektion.

Krigsspel i planeringsprocessen

Krigsspel är ett användbart verktyg för att undersöka och utforska krigets dy-
namiska natur. Krigsspel är dock inte någon planeringsmetod i sig, utan an-
vändas som ett stöd i planeringsprocessen. Med krigsspelet som verktyg försö-
ker man att testa sin plan mot motståndarens olika handlingsalternativ redan 
under planeringsstadiet. Detta görs genom att man utvärderar sin plan med 
hjälp av ett spelmoment. En eller flera personer antar då rollen som motstån-
dare och därefter testas hela eller delar av planen. Krigsspelet kan då visa på 
olika möjligheter, behov eller svagheter, vilka man inte förutsatt i planerings-
arbetet. Man kan därefter förfina och vidareutveckla planen. Det ger också 
möjligheten att planera för olika alternativa utvecklingar, samt att öka den 
mentala beredskapen för vad motståndaren kan göra. Vanligtvis försöker man 
bedöma motståndarens troligaste och farligaste handlingsalternativ. Därmed 
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minskar man risken för överraskning och ökar förmågan att snabbt reagera 
och återta initiativet.

Ett utmärkt exempel på värdet av att utnyttja krigsspel i planeringsproces-
sen är General Guderians kommentar inför övergången av floden Meuse i maj 
1940.

Back at corps headquarters I settled down at once to drawing up orders. 
In the view of the very short time at our disposal, we were forced to take 
the orders used in the war games at Koblenz from our files and, after 
changing the dates and times, issue these as orders for the attack. They 
were perfectly fitted to the reality of the situation.

Det tjänar även att påpeka att man på motståndarsidan, England och Frank-
rike, inte genomförde några krigsspel och därmed var helt oförberedda vid den 
tyska arméns oväntade anfall genom Ardennerna våren 1940. 

Utveckling av nya vapensystem

Experimentella simuleringar som innefattar spelare klassificeras som krigsspel. 
Syftet med denna verksamhet är att med hjälp av simulationer utveckla taktik, 
doktriner och materiel. Experimenten kan bestå av tester av hur olika vapen-
system eller förbandsstrukturer påverkar en given situation. Alla andra variab-
ler hålls då konstanta medan det undersökta objektet varieras. Sedan kan man 
studera hur utfallet påverkas och dra slutsatser utifrån detta. Det viktiga att 
komma ihåg är att utfallet bara är sant inom ramen för krigsspelet eller simu-
leringen. Det kan dock vara nyttigt att skaffa sig ett underlag för att se vilka 
alternativ som man vill studera vidare med andra verktyg. Fördelarna med detta 
är givetvis att man kan pröva hur ett ännu icke existerande vapensystem skulle 
kunna påverka en viss stridssituation innan vapnet är utvecklat. Med hjälp av 
denna metod kan man minska behovet av att utveckla dyra prototyper, utveck-
lingsarbetet blir på så sätt mer kostnadseffektivt. 

Krigsspel som militärteknik

Krigsspel är en viktig teknisk metod för att utveckla officerskårens kunskaps-
nivå och professionalism. Inställningen till krigsspel varierar; från att anses vara 
en leksak för militärt intresserade tonåringar till ett instrument för att identi-
fiera de officerare som är lämpliga för befordran till de högsta nivåerna inom 
officerskåren. Den sistnämnda åsikten kan tyckas extrem men historiskt har den 
visat ge ett gott utfall. 
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Scenariometoder

Scenariometoder används i ett bedömandearbetes problemformuleringsfas eller 
analysfas.

För att tydliggöra problemställningen och få en uppfattning om vilka sys-
tem som har stor (avgörande) betydelse för att lösa uppgiften, kan det vara 
lämpligt att utgå från scenarier.

Ett scenario är en modell för en situation och väljs naturligtvis inom ramen 
för uppdraget. Beroende av bredden i uppdraget kan det finnas behov av att 
studera flera scenarier.

Ett operativt scenario är ofta alltför generellt för att ligga till grund för be-
dömning av tekniska system. Inom ett scenario kan man då välja ut typsitua-
tioner, i vilka det är möjligt att värdera systemens prestanda. I typsituationerna 
ska man kunna beskriva klimat och väderlek; siktavstånd, framkomlighet och 
andra viktiga terrängparametrar; motpartens system och aktivitet; andra aktö-
rers aktiviteter samt egen uppgift.

Scenarier och typsituationer kan väljas ut genom krigsspel eller genom ett 
logiskt resonemang (analys).

Om det står klart att uppdraget kan innefatta många vitt skilda scenarier 
(typsituationer), och det inte finns möjlighet att studera alla, är detta en osäker-
het som bör hanteras vid val av alternativ.

De centrala frågorna att ställa är:

• Vilka system kommer att vara avgörande hos motparten?

• Vilka typer av system behöver vi tillgång till?

Matematisk analys – logiskt resonemang

En metod vi kan kalla Matematisk analys används t.ex. i systemanalysens faser 
analys respektive alternativvärdering

Matematisk analys kan användas för värdering och jämförelse av system som 
har tydliga effektmått och som agerar i situationer som kan definieras (isoleras).

Exempel: Värdering av ett vapensystem. 
Det finns förmodligen inget effektmått som direkt kan användas för att 

jämföra olika vapensystem. D.v.s. det finns inget givet eget mått på konceptens 
framgång i ett givet scenario eller en given typsituation. Men man kan ibland 
bryta ner en sammansatt förmåga till mätbara parametrar, effektmått, enligt 
följande:
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Figur 40. Ett exempel på nedbrytning av ett förmågemått i kvantitativa effektmått. Nedbrytningen bygger på 
den s.k. bekämpningskedjan.

Vi har nu brutit ner konceptets förmåga i mätbara effektmått:

Puppt = Sannolikheten att upptäcka
Pnedk = Sannolikheten at nedkämpa upptäckt mål
Pr = Sannolikheten att vara på rätt plats
Pö = Sannolikheten att överleva

Sannolikheten att nedkämpa upptäckt mål (Pnedk) kan i sin tur brytas ner i:

PT = Träffsannolikhet mot aktuellt mål resp. 
PV = Verkanssannolikhet i det träffade målet

Då kan konceptets framgång i den givna situationen uttryckas med effekt-
måttet:

Puppt • Pnedk • Pr • Pö, 

Där Pnedk = PT • PV

I de fall man inte har tillgång till numeriska värden enligt ovan kan ett lo-
giskt resonemang ersätta en matematisk beräkning. Man kan t.ex. koncentrera 
sig på de parametrar som är mest alternativskiljande och rangordna alternativen 
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efter den bedömda effekten hos dessa. Numeriska värden kan uppskattas t.ex. 
med hjälp av statistik framtagen i simuleringar av typsituationer.

Multimålmetoder

Multimålmetoder (Multi Criteria Methods) används t.ex. i systemanalysens 
analys- och alternativvärderingsfaser.

I många fall ska ett flertal faktorer, i militärtekniska bedömanden kallar vi 
dem oftast effektmått, vägas in för att uppnå ett bra slutresultat. Ofta är det 
svårt att väga samman dessa i en matematisk formel eller med hjälp av logik. 
I sådana fall accepterar man att det är skilda mål som ska uppnås och man ac-
cepterar också att sammanvägningen sker med en subjektiv metod. En bred 
kompetens, som kan erhållas i en brett sammansatt studiegrupp, kompenserar 
bristen på objektiv metod.

Metoderna bygger på att utvärdera olika alternativ utifrån ett antal faktorer 
och sedan väga samman dessa. Namnet ”multimål” kommer från att samtidigt 
försöka tillgodose olika mål. I sin enklaste form kan multimålmetoder vara att 
räkna ut ett ”viktat medelbetyg”, ett s.k. godhetstal, för respektive handlings-
alternativ. Först fastställs vilka faktorer som ska betygsättas. Sedan åsätts dessa 
en koefficient (en vikt) – alternativt en procentandel av den totala viktmassan, 
varefter alternativen värderas enligt exemplet i kap. 6.

Tabell 5. Matris för effektuppskattning av Systemalternativ A med hjälp av 
multimålmetoden (från exemplet på militärt bedömande i tidigare kapitel).

Effekt-
upp-
skattning 
av

Godhets-
tal 1–5

Effekt-
mått

Vikt Godhets-
tal 1–5

Effektmått Vikt Godhets-
tal 1–5

Förmå-
gan att 
skydda 
LOC

3,6 
(sam-
manvägt)

Antal be-
kämpade 
pansar-
fordon

80 %
3,25 
(sam-
manvägt)

Sannolikheten 
att vara där
Sannolikheten 
att upptäcka
Sannolikheten 
att identifiera
Sannolikheten 
att bekämpa

25 %

25 %

25 %

25 %

3

4

4

2

Sannolik-
heten att 
överleva

20 % 5
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Tabell 6. Sammanvägning av effektuppskattningarna för tre olika alterna-
tiv i två olika scenarier med hjälp av multimålmetoden (från exemplet på 
militärt bedömande i tidigare kapitel).

I detta exempel tycks alternativ C vara att föredra. Tabellen visar dock på 
några saker som bör uppmärksammas vid användning av multimålmetoden 
för att få ett bra resultat:

• Urvalet av faktorer styr resultatet och måste därför göras med omsorg. Fler 
faktorer ger inte nödvändigtvis ett bättre resultat eftersom kvaliteten i en-
skild betygsättning då kan bli lidande. Dessutom ökar risken för överlap-
pande faktorer, som därmed ger ett visst område (omedvetet) för stor vikt.

• Betygsättningen måste vara konsekvent. Det är lätt att gruppen under arbe-
tets gång ”glider” i betygskriterierna. Därför bör processen gås igenom mer 
än en gång.

• Man bör sträva efter en normerad skala; d.v.s. 0 betyder ingen effekt, 4 är 
dubbelt så bra som 2 etc. Det finns annars en risk att skillnaderna förstoras; 
d.v.s. man önskar använda hela betygsskalan även när alternativen skiljer sig 
rätt lite åt. ”Platssiffermetoden” rekommenderas inte.

• I en värdering av detta slag bör alternativ som inte alls håller måttet i något 
avseende uppmärksammas. Ex: Ett alternativ som i något avseende som har 
oacceptabla egenskaper måste modifieras innan fortsatt värdering, t.ex. att 
”Upptäcktssannolikheten” skulle vara noll.

• Små skillnader i poängsumman får inte övervärderas. Ex: Alternativ A och 
C bör anses likvärdiga.

• I exemplet har vi valt att formulera alla effektmått som bidrag till den önska-
de förmågan. Effektmåttet ”Sannolikheten att överleva” skulle istället kunna 
formuleras som en kostnad, t.ex. som ”risken för bekämpning”. Särskilt i de 
fall det finns flera mått på kostnad bör man istället göra en separat kostnads-
analys. De olika kostnadsuppskattningarna kan dock även de vägas samman 
med multimålmetoden.

Effektupp-
skattning av

Scenario Vikt Sammanvägda godhetstal (1–5)
Alternativ ”A” Alternativ ”B” Alternativ ”C”

Förmågan 
att slå mot 
utgångsgrup-
pering

Grundsce-
nario

75 % 3,6 2,2 3,9

Bereddupp-
gift, slå mot 
utgångsgrup-
pering

25 % 3,4 4,6 3,2

Sammanvägt resultat: 3,6 2,8 3,7
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SWOT-analys

Allmänt

SWOT-analys används som strukturerad planeringsmetod i många verksam-
hetssammanhang, från företagsekonomi till personlig utveckling. Där används 
den för att utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weak-
nesses, Opportunities and Threats - SWOT) och kan appliceras på produkter, 
platser, industrier eller personer. Här beskrivs en tillämpning för militärteknis-
ka bedömanden, där den ofta används med syftet att identifiera förbättringar av 
det analyserade konceptet: ett förordat tekniskt system, ett taktiskt handlings-
alternativ eller en vald strategi.

Det första steget i metoden är att fastställa vilka mål som ska uppnås med 
analysen. Därefter identifieras de faktorer som påverkar måluppfyllelsen upp-
delat i kategorierna: styrkor, svagheter, möjligheter eller hot. I det tredje steget 
dras slutsatser utifrån de identifierade faktorerna och till sist utvecklas slutsat-
serna till förbättringar. 

Steg 1 – fastställa målen

SWOT-analysen har alltid ett syfte och detta används för att fokusera arbetet. I 
studier eller militärtekniska bedömanden är uppgiften ofta att finna den bästa 
lösningen på ett problem eller uppgift. Den sökta lösningen kan t.ex. vara i 
formen av ett tekniskt system eller i formen av ett taktiskt eller operativt kon-
cept. Kraven på lösningen utgör mål för SWOT-analysen. Det fortsatta arbetet 
handlar om att finna sätt att bättre tillgodose dessa.

Steg 2 – identifiera faktorer

I det andra steget sker identifieringen av de faktorer, som gett metoden sitt 
namn, och som påverkar måluppfyllelsen. Notera att det är lätt att falla i fällan 
att istället identifiera faktorer som skiljer det studerade konceptet från andra. 

De positiva faktorerna styrkor och möjligheter kan vara svåra att hålla isär. 
Samma kan gälla de negativa faktorerna svagheter och hot. Man brukar därför 
definiera styrkor och svagheter som interna faktorer, som skapar värde respek-
tive förstör värde inom det egna systemet. Möjligheter och hot är yttre faktorer 
som skapar värde respektive förstör värde. Vi har begränsade möjligheter att 
kontrollera dessa, men de dyker upp i relationen till motståndaren och annan 
part samt till omvärlden i övrigt utanför de egna systemen. 
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Faktorerna kan identifieras genom att finna svaren på följande frågor.

• Vilka är de styrkor hos det undersökta objektet som bidrar till måluppfyl-
lelsen?

• Vilka är de interna svagheterna i objektet m.h.t. måluppfyllelsen?

• Vilka möjligheter uppstår beroende på miljön och externa aktörers agerande?

• Vilka hot uppstår från miljön och externa aktörers agerande?

Använd t.ex. strukturerad brainstorming. Redovisa faktorerna kortfattat i 
en fyrfältsmatris för bättre överblick. I matrisen nedan redovisas några tips som 
kan underlätta identifieringen. 
Styrkor (Strengths)

Identifierade styrkor mht uppgiftens fram-
gångsfaktorer
T.ex. de egenskaper som var utslagsgivande 
i multimålmetoden då konceptet valdes ut 
T.ex. de kritiska förmågorna ur en analys av 
egen tyngdpunkt

Svagheter (Weaknesses)

Identifierade interna svagheter i konceptet
T.ex. De kritiska sårbarheterna ur en analys 
av egen tyngdpunkt
T.ex. De identifierade riskerna ur en riskana-
lys av konceptet 

Möjligheter (Opportunities)

Identifierade möjligheter beroende på miljön 
och externa aktörers agerande
T.ex. faktorer identifierade som motstånda-
rens kritiska sårbarheter vid tyngdpunkts-
analys av denne 

Hot (Threats)

Identifierade hot från miljön och externa 
aktörers agerande
T.ex. faktorer identifierade som motstånda-
rens kritiska förmågor vid tyngdpunktsanalys 
av denne 
T.ex. De identifierade riskerna ur en riskana-
lys av konceptet 
T.ex. Politiska, Ekonomiska, Sociala, Tek-
niska (PEST) 

Steg 3 – dra slutsatser

I det tredje steget dras slutsatser om var det finns potential att åstadkomma 
förbättringar av konceptet och därigenom minimera svagheter och hot samt 
förstärka styrkor och möjligheter. Möjliga förbättringarna kan omfatta såväl 
systemutformning, metod (uppträdande) som implementeringsplan.

Ett verktyg för att få grepp om förbättrings- och utvecklingsmöjligheter är 
konfrontationsmatrisen:



118

Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod

Möjligheter Hot 

Styrkor Ställ styrkorna mot möjligheterna
-Hur kan vi nyttja styrkorna för att ta 
tillvara på möjligheterna? 

Ställ styrkorna mot hoten
– Hur kan vi nyttja styrkorna för att 
reducera hoten? 

Svagheter Ställ möjligheterna mot svagheterna
– Hur kan vi nyttja möjligheterna för 
att skydda våra svagheter? 

Ställ hoten mot svagheterna
– Vilka är våra allvarligaste svagheter 
och 
– Vad måste vi göra för att skydda 
dessa? 

Det är emellertid inte nödvändigt att redovisa resultatet i tabellformen ovan, 
den är mer en tankekonstruktion. Det är lämpligare att redovisa resonemanget 
bakom slutsatserna i löpande text.

Steg 4 – utveckla förbättringar

Till sist återstår att beskriva hur det studerade objektet/konceptet kan förbättras 
utifrån de dragna slutsatserna. Nu börjar således det egentliga arbetet med att 
utforma konceptet, vare sig det är ett tekniskt system eller en operativ plan. 
Målet är ju att optimera konceptet för att till fullo utnyttja dess styrkor och 
möjligheter samtidigt som svagheter och hot begränsas.

Känslighets- och variationsanalys

Osäkerheter i militärtekniska studier och bedömanden omfattar främst två ka-
tegorier:

1. Osäkerheter kring systemens effekt och kostnad

2. Osäkerheter kring det sammanhang som systemet ska verka i, d.v.s.: scena-
rier, motståndaren och andra aktörer samt stöd från egna och allierade.

Kategori 1 hanteras med känslighetsanalys och kategori 2 med variations-
analys.

Känslighetsanalys

Granska alternativvärderingen i systemanalysen. Vilka faktorer (egenskaper) 
hos systemen har varit avgörande för rangordning och val av alternativ? Finns 
någon betydande osäkerhet kopplad till någon av dessa faktorer. Om så är fal-
let, hur stor är osäkerheten? Kan denna osäkerhet påverka rangordningen av 
alternativen.
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Exempel:
Ett övervakningssystem A förordades före system B. En viktig faktor var 

respektive systems upptäcktssannolikhet. Det fanns en begränsad erfarenhet 
av system A sensorer för aktuellt användningsområde, men underlaget gav att 
upptäcktssannolikheten var 50–70 %. I värderingen användes värdet 50 %.

En känslighetsanalys innebär att man gör om alternativvärderingen med 
lägre, sämre värden än angivet, i detta fall till exempel för upptäcktssannolik-
heten 40 % för system A. Om system A fortfarande är bäst kan rangordningen 
anses mer säker. Om däremot B blir bäst bör man söka mer information (bättre 
underlag) innan man beslutar.

Variationsanalys

Granska alternativvärderingen! Vilka utifrån påverkande faktorer (hot, miljö, 
scenario, kringförband etc.) har varit avgörande för rangordningen? Finns nå-
gon betydande osäkerhet kopplad till dessa faktorer. Kan denna osäkerhet på-
verka rangordningen av alternativen?

Exempel:
Två alternativ för transportfordon övervägdes:

A. Hög lastkapacitet med god framkomlighet på hårt underlag, men fordonet 
begränsas avsevärt av blöt lera och sankmark.

B.  70 % av A:s lastkapacitet, men har god framkomlighet i de flesta terrängty-
per och klimatförhållanden.

Transportsystem A förordades. Värderingen gjordes i ett scenario med torrt 
klimat; det fanns ett godtagbart vägnät och huvuddelen av terrängen var hård 
”stäpp”. Om denna förutsättning är osäker; d.v.s. uppdraget kan medföra trans-
porter under andra förhållanden, bör man göra en variationsanalys.

I detta fall bör variationsanalysen innebära att alternativvärderingen görs i 
ett scenario med ett blötare klimat och mjukare terräng inom ramen (utfalls-
rummet), som dikteras av uppdraget. Om system A fortfarande är bäst kan 
rangordningen anses mer säker. Om så inte är fallet, måste vi kanske få tydligare 
direktiv om vilken miljö vi ska dimensionera oss mot.

Andra slutsatser kan vara:
Vi väljer ett säkert alternativ (B) trots att effekten (lastkapaciteten) är lägre.
Vi väljer en adaptiv strategi. Transportförbandet kan utrustas med antingen 

fordon A eller fordon B och beslutet kan tas i en sen fas innan operationen 
inleds.
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Upplösbar eller genuin osäkerhet

Osäkerhet som kan nedbringas eller som försvinner under beslutsprocessen 
brukar kallas upplösbar osäkerhet. Icke-upplösbar osäkerhet kallas beständig eller 
genuin osäkerhet. Av exemplen ovan framgår att vissa osäkerheter kan elimineras 
(lösas upp) genom informations-inhämtning, tester etc. Detta gäller exempelvis 
prestanda hos våra egna system. Problemet är att det kan ta tid att få tag på 
denna information, därför är det klokt att genom känslighetsanalys ta reda på 
om informationen är nödvändig för val av alternativ.

Många osäkerheter är genuina. Exempel på sådana är ofta kopplade till hot-
bilden. En genuin osäkerhet kan definitionsmässigt inte lösas upp. Vi kan emel-
lertid avgöra osäkerhetens betydelse för val av alternativ genom känslighets- och 
variationsanalys.

Om avgörande faktorer för val av system är behäftade med genuina osäker-
heter kan detta mötas med:
• adaptiva system – kan anpassas till olika (kända) situationer

• flexibla system – fungerar i ett brett spektrum av situationer (ingen uppen-
bar svaghet i någon situation)

• robusta system – är okänsliga för ett brett spektrum av påfrestningar.

Osäkerheter kan också mötas med att flera alternativ hålls öppna så länge 
som möjligt; d.v.s. en adaptiv strategi.

Morfologisk analys

Morfologisk analys används i en studie eller ett militärtekniskt bedömande i 
syfte att generera olika tänkbara alternativ till lösning på ett problem. System-
analys bygger på jämförelse mellan olika alternativ för att hitta den optimala 
lösningen. Då är det viktigt att först lyckas spänna upp det totala utfallsrum-
met. Annars finns en risk att lösningen egentligen är en suboptimering. Här 
kan den morfologiska analysen vara ett stöd.

Arbetet genomförs i en liten, brett sammansatt arbetsgrupp, där flera per-
spektiv på problemet finns representerade.

Först identifieras de variabler som bäst karaktäriserar det undersökta kon-
ceptet. Det skulle t.ex. kunna vara de viktigaste effektmåtten för att mäta kon-
ceptets framgång eller behovet av förmågor det ska uppfylla.
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Figur 41. Morfologisk analys.

Ett exempel kan vara att skapa alternativa lösningar till ett stridsfordon. 
Sådana kan t.ex. karakteriseras av sin eldkraft, sin rörlighet och sin skyddsför-
måga. 

Därefter identifieras de tillstånd dessa variabler kan inta. I exemplet ovan 
ansätts t.ex. stridsfordonets variabel rörlighet att generellt kunna betecknas som 
antingen snabb, medel eller långsam.

Tack vare att vissa tillstånd i olika variabler knappast är kompatibla i ett 
verkligt koncept kan några olika typkonfigurationer snabbt skiljas ut. Det är 
t.ex. inte troligt att det finns realistiska alternativ som både har stor eldkraft, 
är snabba och har ett omfattande skydd. Alternativen identifieras således som 
kompromisser av dessa – därmed har en bredd i de olika alternativa lösningarna 
kunnat skapas utan att alternativen blivit ohanterligt många. 

Riskanalys

Riskanalys används i militärtekniska studier och bedömanden i analysfasen, 
vid uppskattning av kostnader, resp. i rekommendationsfasen i samband med 
optimeringen av det valda konceptet, som del i SWOT-analysen. Syftet är att 
identifiera och sedan eliminera (eller åtminstone reducera) risker med någon 
verksamhet med hänsyn till något mål. 

Morfologisk analys – ett sätt att hålla bredd

Eldkraft Rörelse Skydd

Stor Snabb Aktivt/passivt

Medelstor Medelsnabb Aktiv

Liten Långsam Passivt

Ingen Ingen Inget

Bilden visar alternativa lösningar till ett 
stridsfordon. I de �esta fall är det omöjligt
att förena alla de optimala egenskaper
man skulle kunna önska. Istället får man
identi�era ett par lyckade 
kompromisser.

”Katten”

Eldkraft Rörelse Skydd

Stor Snabb Aktivt/passivt

Medelstor Medelsnabb Aktiv

Liten Långsam Passivt

Ingen Ingen Inget

”King Kong”
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Riskanalys används inom alla tänkbara verksamhetsområden, militära och 
civila, och en uppsjö av olika mer eller mindre sofistikerade versioner förekom-
mer. Här beskrivs en enkel generisk variant.
Arbetet genomförs helst i en arbetsgrupp, 5–7 personer, med bred kompetens 
från det analyserade verksamhetsområdet.

Steg 1 fastställ målet med verksamheten

Börja med att avgränsa riskhanteringen till de händelser eller faktorer som har 
någon relevans med avseende på verksamhetens mål. I militärtekniska analys-
sammanhang definieras målet av den militära uppgiften. Endast risker som har 
påverkan på vår möjlighet att genomföra uppgiften ska således tas upp.

Steg 2 identifiera riskkällor

Genomför en strukturerad brainstorming med fokusfrågan ”Vilka tänkbara 
faktorer kan äventyra användningen eller införandet av vårt koncept och var-
för?”. I ett militärtekniskt bedömande kan sådana riskkällor vara t.ex.: ”Perso-
nalen kan inte använda systemet på rätt sätt varför vi inte får ut den effekt som 
krävs.”; ”Tekniken är ny och oprövad vilket kan leda till lägre tillgänglighet än 
vad som krävs”; ”Motståndaren får tillgång till ett effektivare verkanssystem än 
vi kalkylerat med och vi lyckas inte bekämpa dem i den utsträckning vi kalky-
lerat med” etc. etc.

Steg 3 analysera risken

Risker definieras här som produkten av sannolikheten att riskkällan genererar ett 
problem och problemets bedömda konsekvens. 

Välj en skala t.ex. 1–5, där ett betecknar en liten sannolikhet/konsekvens 
och fem en mycket stor sannolikhet/konsekvens.

• Bedöm en riskkällas sannolikhet på den definierade skalan att generera ett 
problem. 

• Beskriv vilken konsekvens resp. problem skulle få relativt måluppfyllelsen.

• Bedöm konsekvensens storlek på den definierade skalan. 

• Multiplicera sannolikheten med konsekvensen. Produkten är ett mått på 
hur allvarlig risken är. Bestäm en gång för alla vid vilket värde risken måste 
hanteras, t.ex. 15 i det här fallet.

• Gör likadant med övriga riskkällor
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Exempel:
Riskkälla: Tekniken är oprövad vilket kan leda till lägre tillgänglighet än vad 

som krävs.

Sannolikhet: Erfarenheten från tidigare införanden av ny teknik visar att till-
gängligheten kan gå ned till hälften av beräknat, åtminstone inledningsvis. 
Sannolikheten för utfall bedöms vara stor, en fyra.

Konsekvens: Det kommer att innebära en fördröjning av insatsen med dagar. 
Det är allvarligt, bedömt en fyra.

Riskbedömning: Risken når således värdet 16 på skalan 1–25, vilket innebär att 
den måste hanteras.

Steg 4 hantera risken

I det sista steget tas ett beslut om hur risken ska hanteras.
Allvarliga risker, de över värdet 15 på vår skala ovan, hanteras genom att de-

finiera en eller flera åtgärder för riskreducering/-eliminering. Varje åtgärd skall 
ha en utsedd ansvarig samt en uppföljningstidpunkt. Om det inte finns någon 
genomförbar åtgärd som reducerar risken måste den antingen accepteras, vil-
ket är vanligt i militära sammanhang, eller så avbryts verksamheten/ett annat 
alternativ väljs.

Mindre allvarliga risker accepteras eller bevakas – i den händelse sannolik-
heten eller konsekvensen förändras med tiden.

Tänkbara åtgärder i vårt exempel är att innan insatsen genomföra realistiska 
fältförsök med den nya materielen, anpassa insatsplanen med reservtid, och/
eller modifiera konceptet med ett backup-system. 
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Inledning

Av varierande skäl finansierar nästan alla nationer någon form av teknisk ut-
veckling för militära syften. Det kan vara av nationell prestige, bristande till-
lit till leveranser från andra länder, speciellt i tider av kris eller krig, eller en 
uppfattning att militärteknik är en källa till innovationer som kommer hela 
samhället till del. Det kan också vara av regional- eller sysselsättningspolitiska 
skäl. Rent ekonomiska skäl, som att det är billigare att själv tillverka än att köpa 
av andra, hörs mera sällan.

För de flesta nationer vore det nog otänkbart att göra sig av med sin militär-
tekniska förmåga, och helt otänkbart att sakna försvarsförmåga. Dessa begrepp 
sitter i själva kärnan av vad det innebär att vara en självständig nation.

Att ”köpa från hyllan”

I flera europeiska länder, Sverige i synnerhet, betonas vikten av att i ökande 
utsträckning köpa på marknaden befintlig materiel för att spara pengar, i stället 
för att vid varje nytt militärtekniskt system bekosta ett utvecklingsprogram före 
serieanskaffningen. Detta har i Sverige formaliserats genom ett ÖB-beslut år 
2007, populärt beskrivet som att ”köpa från hyllan”. Strategin manifesterades, 
till allmän europeisk förvåning, när Sverige år 2010 valde ett beprövat utländskt 
pansarfordon framför en nyutvecklad och oprövad svensk konstruktion i vilken 
svenska staten lagt ner över en miljard kronor i utvecklingsmedel.
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Figur 42. ”Köpa från ”hyllan”.

Den svenska strategin har ofta missuppfattats som att man måste köpa be-
fintlig materiel, och att nyutveckling är närmast förbjudet. Avsikten är dock 
att köpa det som i ett livscykelperspektiv är mest kostnadseffektivt, och det 
innebär avsevärt oftare än tidigare att köpa befintlig materiel. Nyutveckling är 
fortfarande ett alternativ när det kan motiveras. Utvecklingsprogram kommer 
dessutom fortsatt krävas för att kunna vidmakthålla kompetensen för modifie-
ring och underhåll av köpt materiel, och för att Sverige av andra länder skall 
uppfattas som en kompetent och intressant partner. 

Innovationsaspekter

En ständigt återkommande diskussion är huruvida utveckling av försvarsma-
teriel genererar innovationer som senare kommer resten av samhället till del, 
och, om så är fallet, sådana aspekter skall beaktas redan i utvecklingsfasen av det 
militära materielsystemet. Kända exempel är Internet och navigationssystemet 
GPS, men även till synes enkla produkter som fleecetröjor. Det svenska JAS-
projektet har genererat ett ”teknologimoln” av teknologier och produkter långt 
utanför militära tillämpningar, och ur ett nationalekonomiskt perspektiv har 

Marksensorer Radarsystem

Skyddsväst

Owe
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det hävdats att projektet i någon mening var ”lönsamt”. Dessutom hävdas att 
det avancerade teknikföretaget i många avseenden ger samhällsnytta liknande 
den från en teknisk högskola. Den upphandlade myndigheten har dock av lagar 
och förordningar att bortse från sådana aspekter i val av leverantör.

En vanlig uppfattning är att civila tillämpningar alltmer driver teknikut-
vecklingen. Som exempel brukar ofta anföras att mindre än en procent av den 
årliga produktionen av halvledarkomponenter går till militära system. Framtag-
ning av teknologier gemensamma för både civilt och militärt bruk benämns 
ofta ”dual use”. På komponentnivå är uppfattningen om dual use och civilt tek-
nologiförsprång säkert sann, en skruv ser likadan ut i militära och civila system, 
men ganska snart när man rör sig uppåt i underleverantörskedjan till mer kom-
plexa, hopbyggda system så börjar de civila och militära spåren att divergera.

Figur 43. Det svenska JAS-projektet har genererat ett ”teknologimoln” av teknologier och produkter långt 
utanför militära tillämpningar.

Inom EU talas det mycket om ”dual use”. Detta är delvis orsakat av okun-
nighet om de väsentligt skilda kraven på militära och civila system, men är 
också ett sätt att kunna finansiera militär forskning via EUs ramprogram, i vilka 
rent militär forskning inte accepteras.
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Den europeiska marknaden för försvarsmateriel 

Marknaden för militär materiel skiljer sig väsentligt från de flesta andra mark-
nader. EU-kommissionen strävar efter att öppna upp den genom olika direk-
tiv för att militär materiel enklare skall kunna upphandlas i konkurrens med 
anbudsgivare även från andra länder än det egna. Nuvarande EU-lagstiftning 
medger fortfarande riktad upphandling till en enda leverantör i hemlandet, om 
det motiveras med väsentliga nationella säkerhetsintressen, och detta är ett ef-
fektivt sätt att i många fall frångå en av EU:s grundbultar, nämligen den om en 
gemensam marknad.

I en tid av ekonomisk knapphet och minskande försvarsbudgetar så har det 
lanserats två likartade initiativ: Pooling and Sharing från EU och Smart Defence 
av Nato. Båda bygger på den sannolikt riktiga bedömningen att inget land 
ensamt har råd att i framtiden bekosta och bygga komplexa vapenplattformar 
såsom t.ex. stridsflygplan och ubåtar. Den slutsats man drar är att gemensamt 
utveckla, producera och t.o.m. gemensamt äga plattformarna. Detta framställs 
som en ”win-win” situation för alla inblandade parter. Problemet är dock att för 
att idén skall realiseras så måste befintlig duplicering upphöra genom att några 
industrier upphör med det man gör idag samt göra det troligt att parterna inte 
har behov samtidigt.

En studie av EDA visar att år 2005 producerade 15 europeiska industrier 
inte mindre än 23 olika typer av bepansrade stridsfordon för 15 olika taktiska 
roller i sammanlagt 50 olika typer/varianter. Vilka industrier skall då överleva, 
och vilka skall stänga, i en tid av betydande konsolidering av europeisk produk-
tionsförmåga? Konsolideringsidén är djupt omhuldad på det politiska planet, 
men stöter på betydande svårigheter när det gäller materiel i befintlig produk-
tion. För helt nya materielsystem med ny funktionalitet, t.ex. Natos strategiska 
transportflygplan baserade i Ungern, Natos AWACS-flygplan eller Natos kom-
mande UAV för markspaning (Allied Ground Surveillance) så är problemet 
avsevärt mindre, här finns ingen befintlig industri som riskerar att slås ut.

Det finns härutöver en latent motsättning mellan de två initiativen Pooling 
and Sharing och Smart 
Defence, beroende på att 
EU-länderna Grekland 
och Cypern blockerar 
varje försök från Nato-
landet Turkiet att närma 
sig EU. Det finns en up-
penbar risk att de två ini-
tiativen, om de realiseras, 
blir överlappande i stället 
för kompletterande.

Pooling & sharing
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Politiska aspekter

Det politiska värdet av en stark och konkurrenskraftig försvarsindustri översti-
ger i allmänhet dess relativt ringa del av statens finanser. En livskraftig försvars-
industri med exportframgångar skickar en signal till omvärlden om en högtek-
nologisk nation med tekniska och vetenskapliga ambitioner, och ger prestige 
även långt utanför den militära sfären. Speciellt gäller detta stridsflygplan, den 
mest statusfyllda typen av försvarsmateriel. Detta synsätt präglar många av värl-
dens tillväxtekonomier. Länder som Brasilien, Sydafrika, Turkiet, Singapore, 
Indien, Sydkorea, Singapore och Taiwan har idag stora försvarssatsningar för 
att hävda nationell prestige, för att projicera makt men kanske framför allt för 
att man ser försvarsteknologiska satsningar som ett medel att höja landets tek-
nologiska nivå, och skapa högteknologiska och konkurrenskraftiga industrier 
utanför den militära sfären.

EU-kommissionen har i sitt arbete med att öppna upp marknaden för för-
svarsmateriel försökt avskaffa användandet av motköp (”offset” på engelska), 
d.v.s. kravet att det säljande landet skall köpa varor eller förmedla kunnande till 
det köpande landet, ofta till ett belopp motsvarande det ursprungliga kontrak-
tet. Detta har inom EU stött på motstånd från länder som saknar en konkur-
renskraftig försvarsindustri, och som vill utnyttja motköpet till att bygga upp 
ett försvarsteknologiskt kunnande och därav följande högteknologisk industri 
även för civila tillämpningar.

Makt, intressen och rationalitet

I skärningsområdet mellan försvarsindustri, försvarsmakt och politisk makt, 
möts olika aktörer med egna syften och intressen. Militära bevekelsegrunder, 
såsom t.ex. militär nytta, är alltså inte allenastyrande. Försvarsindustrin har 
sin främsta lojalitet gentemot aktieägarna, men samtidigt vill man inte sälja 
onyttiga produkter eftersom man då sannolikt skulle förlora förtroendet hos 
presumtiva kunder och, självfallet, hos användarna av produkten. Politiker har 
ofta andra motiv till vad som bör eller inte bör göras i fråga om försvarsför-
mågor och anskaffning av materiel som är kopplad till dessa. Det är ju nästan 
undantagslöst politiska beslut som möjliggör för användaren att få tillstånd att 
upphandla större tekniska system. Det kan exempelvis innebära att även väl 
genomförda utvärderingar och upphandlingar kan förändras eller riktas genom 
politiska beslut. 

Dessa olika aktörer, försvarsmakt, försvarsindustri och politisk ledning, har 
således olika sätt att agera och deras motiv är olika beroende på vilken aktör 
som avses. Förutom att de har eller kan ha olika syn på vad som är bäst beslut, 
har de även olika mediala områden inom vilka de huvudsakligen är aktiva. 
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Politisk marknadsföring 

Politisk marknadsföring i form av retorik är ganska vanligt förekommande 
inom försvarsdebatten. Det handlar då ofta om att sälja in ett budskap i form 
av ett uttryck eller begrepp, såsom doktrinen Network Centric Warfare eller far-
kostbenämningar som Unmanned Aerial Vehicle, vilka i akronymform – NCW 

resp. UAV – kan bidra till 
att sälja relaterade tekniska 
system eller rent av hela 
försvarsreformer. Politisk 
marknadsföring och politisk 
retorik kan ha rationella och 
fullt rimliga skäl, men lati-
tuden är dock omfattande.

Vissa begrepp och ut-
tryck kan därför lanseras 
med hjälp av olika argu-
mentationstekniker för att 
dölja felaktigheter, osan-
ningar och ändra fokus. 
Ofta kan budskapet inne-
bära en förenkling, som i ex-
emplet ovan med ”att köpa 
från hyllan” med vilket det 
antyds att beprövad militär 

teknik relativt enkelt kan köpas. Man skulle därigenom slippa stora delar av 
anskaffningsprocessen och spara pengar. Verkligheten är oftast betydligt mer 
komplicerad.

Lag, moral och militärteknik

Sedan de första människorna löste sina konflikter utnyttjande knogar, stenar 
och klubbor har teknikutvecklingen gått framåt. I takt med utvecklingen av 
vapen och stridsmetoder har människan också utvecklat sin syn på lag, etik och 
moral. Genom historien har samhällen och dess ledare kontinuerligt skapat 
regler och lagar för att begränsa vilken typ av vapen eller krigsmetoder som är 
acceptabla att använda sig av.

Det kan förefalla märkligt att lagar försöker begränsa våld och vapen istället 
för att helt enkelt förbjuda dem. Just detta är dock den internationella rättens 
pragmatiska lösning på ett problem som realistiskt sett alltid har funnits och 
som man inte ser några möjligheter att få bort. Krig och konflikter har likaså 

Politisk ledning

Kontrakt
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alltid funnits. Så länge vi har krig och konflikter kommer stater att ha behov 
av en militär styrka och därmed också en vilja och ett behov av att arbeta med 
teknikutveckling specifikt inriktad på vapen och militära behov.

Principer som begränsar vapensystem och teknikutveckling

Den del av den internationella rätten som är inriktad på hur vi kontrollerar och 
hanterar teknikutveckling för militär verksamhet är därmed tvådelad: 

Dels regleras hur vapnen används (stridsmetoder), dels regleras specifika ty-
per av vapen.

Systemen har utvecklats i steg beroende av varandra. För att effektivt reglera 
eller förbjuda vissa effekter av vapen eller specifika vapensystem måste det fin-
nas en övervakningsmekanism som säkerställer att begränsningarna blir effek-
tiva. Vi börjar därför här med att se på hur vapen och stridsmetoder begränsas 
genom folkrättsliga regler och principer. Sedan övergår vi till att se på övervak-
ningsmekanismen som ska säkerställa effektiviteten i begränsningarna.

Begränsningar och förbud av olika typer av vapen eller stridsmetoder har 
alltid formulerats utifrån grundtanken att uppnå en balans mellan en militär 
nödvändighet och humanitet. Tankarna har sedan manifesterats genom skapan-
det av konventioner eller andra regelverk, där staterna kommit överens om hur 
begränsningarna ska formuleras för att de ska acceptera reglerna som gällande. 
Orsakerna till att stater accepterar begränsningar på vapen och stridsmetoder 
kan ofta spåras till etik- och moraluppfattningar. Men det finns även strategiska 
överväganden om huruvida staten löper risk att drabbas av attacker av de aktu-
ella vapnen, hur effektivt staten kan försvara sig mot vapnen eller stridsmeto-
derna samt hur stor rädsla det finns internationellt och nationellt för skador och 
påverkan på civilbefolkningen.

Inom folkrätten (krigets lagar) baseras ofta diskussioner om vapen och 
stridsmetoder på ett antal grundprinciper, men också etiska och moraliska över-
väganden. Dessa principer anses utgöra grunden för att uppnå en balans mellan 
överväganden om militär nödvändighet och humanitet. Principerna finns delvis 
tydligt uttryckta i juridiskt bindande konventionstexter och delvis uttryckta i 
sedvanerättsliga regler. Sedvanerättsliga regler är regler som är bindande för alla 

stater, även om 
reglerna inte finns 
nedskrivna i ju-
ridiskt bindande 
k o n v e n t i o n e r. 
Enkelt uttryckt 
skapas sedvane-
rätt genom att 
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stater under en längre tid agerar i enlighet med en uppfattad regel och accep-
terar regeln som tillämplig lag. Grundprinciperna utgör även utgångspunkten 
när man börjar analysera teknikutveckling och vapensystem utifrån ett juridiskt 
perspektiv. I grunden innebär detta att teknikutveckling och vapensystem be-
traktas utifrån en vägning mellan det som brukar kallas militär nytta eller nöd-
vändighet och humanitet.

Distinktionsprincipen

Distinktionsprincipen innebär att civila aldrig får utgöra målet för militära at-
tacker, utan vapen och stridsmetoder ska alltid göra en tydlig åtskillnad mellan 
civila personer och objekt respektive militära mål. I praktiken innebär detta att 
vapnet som sådant ska möjliggöra en inriktning mot militära mål och inte inne-
bära okontrollerbara effekter. Det innebär också att användandet av vapnet, 
stridsmetoden, endast får innebära att anfall riktas mot militära mål.

Exempel på vapen/vapensystem som förbjudits eller belagts med begräns-
ningar med hänvisning till distinktionsprincipen:

• Förbud mot användning av kemiska och biologiska vapen

• Begränsningar i och delvis förbud mot användningen av landminor, sjömi-
nor, anti-personella minor och olika typer av försåtvapen

• Förbud mot gift

• Förbud mot klusterbomber

Proportionalitetsprincipen

Principen innebär att det är förbjudet att inleda anfall mot militära mål om 
man kan förvänta sig att det medför förluster av människoliv bland civilbefolk-
ningen eller skador på civila objekt eller både och, samt att skadorna kan anses 
överdrivna i förhållande till den påtagliga och direkta militära fördel som kan 
förväntas.

Flera av de exempel som givits tidigare, speciellt begränsningar och förbud 
mot biologiska och kemiska vapen samt olika försåtvapen och klusterbomber 
har också sin grund i proportionalitetsprincipen. Ett annat exempel är kärnva-
pen där en bedömning av lagligheten gjorts i form av ett rättsfall från Interna-
tionella domstolen (International Court of Justice).
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Principen om överflödig skada och onödigt lidande

Det finns egentligen bara ett mål med krig, att försvaga fiendens militära styrka. 
Detta har staterna själva bestämt redan 1868 i S:t Petersburgsdeklarationen. I 
relation till detta fastställdes att vapen eller stridsmetoder som förvärrar lidan-
dena för redan skadade soldater är onödiga (överflödiga) och därför förbjudna. 
I princip görs en vägning där förbudet därmed gäller lidande som är onödigt för 
att uppnå syftet, d.v.s. försvagningen av fiendens militära styrka, och de militära 
syften som kan betecknas som legitima under ett krig. Viktigt att komma ihåg 
är att den här principen inriktar sig mot att skydda kombattanter mot överflö-
dig skada och onödigt lidande, och alltså inte civila eftersom de senare aldrig får 
vara målet för militära attacker.

Exempel på vapen/vapensystem som förbjudits eller belagts med begräns-
ningar med hänvisning till principen om förbud mot överflödig skada och onö-
digt lidande:

• Förbud mot kulor som lätt expanderar eller plattas till i människokroppen 
(dum-dum kulor)

• Förbud mot exploderande kulor under 400 g

• Förbud mot vapen som verkar genom på röntgen icke-detekterbara frag-
ment

• Synförstörande laservapen

Övervakningsmekanismer för effektiva  
begränsningar och förbud av vapen och stridsmetoder

Vid sidan av de principer som diskuterats ovan är Genèvekonventionerna inte 
speciellt utförliga när det gäller att avgöra exakt vilka vapen som är förbjudna. 
Detta har istället ofta hanterats genom utarbetandet av specifika konventioner 
inriktade på en viss typ av vapen som vi sett i exemplen. Om förbud och be-
gränsningar ska få betydelse och efterlevas krävs det även någon form av gransk-
ning och kontroll, och intressant nog har detta lagts ut som ett ansvar för de 
enskilda staterna: 

Vid studium, utveckling, anskaffning eller val av ett nytt vapen eller 
stridsmedel eller en ny stridsmetod är en hög fördragsslutande part skyl-
dig att avgöra huruvida dess användning under vissa eller alla omstän-
digheter skulle vara förbjuden enligt detta protokoll eller någon annan 
av folkrättens regler, tillämpliga på denna höga fördragsslutande part. 

(Art. 36 i Tilläggsprotokoll I, 1977)



134

Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod

Den svenska delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt inrät-
tades av svenska regeringen 1974 och var då den första i sitt slag tillsammans 
med ett liknande organ i USA. Delegationen är en egen myndighet under För-
svarsdepartementet och leds av en nämnd som består av högst åtta ledamöter 
från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Totalför-
svarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.

Delegationen har fyra alternativ om ett projekt inte anses uppfylla gällande 
folkrättsliga regler. De ska då uppmana den som anmält ärendet till delegatio-
nen att: 

• vidta konstruktionsändringar,

• överväga andra vapenprojekt,

• utfärda begränsningar för vapnets operativa användning, eller

• modifiera stridsmetoden.

Delegationen har inte hand om frågor rörande exportkontroll, denna fråga 
hanteras av en annan myndighet, Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Delegationen fokuserar främst på anti-personella vapen eller vapen som kan 
ha sådana effekter. Exempel på vapen som diskuterats inom ramen för dele-
gationen för att hitta rätt hanteringssätt är tårgas och pepparspray. Dessa är 
belagda med tydliga förbud som stridsmedel, med hänvisning till förbudet mot 
kemiska stridsmedel, men är inte förbjudna för polisiära insatser. Försvarsmak-
ten kan alltså inte använda dem i en stridssituation, men däremot kan de till-
föras myndighetens personal om de genomför polisiära uppgifter (riot-control) 
under en FN-mandaterad insats utomlands. 

Svensk vapenexport och exportkontroll

Under lång tid drev svenska regeringar tanken att Sverige skulle vara självför-
sörjande på försvarsmateriel för Försvarsmaktens behov. Detta har dock idag 
ändrats i linje med våra övriga åtaganden och samarbeten inom säkerhets- och 
försvarsområdet till att vi även för försvarsmateriel samarbetar med andra län-
der. Sverige har även valt att inte helt förbjuda export av krigsmateriel, detta av 
främst utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska skäl. Dessa skäl är bland annat 
förmågan att samarbeta med andra länder, att materielen är interoperabel med 
andra länder så att samarbete förenklas och viljan att bygga upp långsiktiga 
kontinuerliga säkerhetsfrämjande samarbeten. Däremot har vi skapat strikta 
regler för hur och till vem vapenexport får ske. Regelverken påverkas och kom-
pletteras även i allt större utsträckning genom gemensamma överenskommelser 
på EU nivå. 
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Lagen (1992:1300) om krigsmateriel reglerar kontroll för krigsmateriel rö-
rande såväl tillverkning, tillhandahållande som utförsel. Enligt samma lag krävs 
speciellt tillstånd för att bedriva militärt inriktad utbildning. Exportkontroll av 
produkter med dubbla användningsområden (PDA) regleras särskilt genom la-
gen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. 
Den lagen innehåller även kompletterande bestämmelser till den på området 
bindande EU-förordningen rörande export, överföring, förmedling och transi-
tering av produkter med dubbla användningsområden. 

Även om en stor andel av exportkontrollregleringarna kommer från interna-
tionella överenskommelser, t.ex. rörande vapenembargon, sker själva kontrollen 
nationellt. I Sverige är det Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) som har 
ansvaret att kontrollera och implementera på området gällande lagstiftning. ISP 
inrättades 1996, bland annat i syfte att ta bort besluten rörande exportkontroll 
från den politiska nivån och istället ge en självständig myndighet ansvaret för 
genomförandet av såväl inspektioner som beslutsfattande.





137

Efterord
Det finns mycket att säga och många att tacka men i korthet är det allra vikti-
gaste att denna bok överhuvudtaget existerar. Det är en sammanställning och 
ögonblicksbild av var ämnet militärteknik är idag (2013). Genom volymens 
tillkomst har en genomgripande diskussion om ämnets kärna genomförts. Den 
har till stor del genomförts av dem som idag utgör ämnets levande forskarmiljö, 
vilken gradvis byggts upp under de senaste 10–15 åren. Det är viktigt att förstå 
att tidsperspektiven i denna typ av verksamhet är decennier, den som hävdar 
något annat bör studera sin historia.

Innehållsmässigt hoppas jag på åtskilliga framtida revideringar av denna 
volym då all forskning och utveckling återspeglar kunskapsläget för tillfället. 
Det är bara grundligt enfaldiga som tror att de funnit den slutliga lösningen på 
alla problem. 

För att kunna leda framtida förmågeutveckling och förmågeutnyttjande ge-
nom system kommer det att ställas mycket höga krav. Inte nog med att man 
måste förstå hur man skall använda de system som finns tillgängliga utan man 
måste även förstå hur det är uppbyggda för att kunna utnyttja både egna och 
en eventuell motståndares system. Det finns dock många historiska och tyvärr 
även aktuella problem som lider av att man har en för begränsad syn på de 
frågeställningar man ställs inför.

I en nyligen publicerad rapport från en statlig myndighet bedömdes ett 
hot från ett radarsystem som extremt farligt. Förvisso är det farligt, men inte 
i den grad såsom det beskrevs; i så fall skulle det förutsätta att jorden är platt, 
att atmosfärsdämpningen går att försumma osv. Alla dessa antaganden kan vara 
rimliga ur ett modelleringsperspektiv, men när de lyfts ur sitt sammanhang och 
man bortser från möjligheter och begränsningar så blir slutsatserna missvisande 
och farliga. Särskilt eftersom de tenderar att spridas vidare utan något kritiskt 
ifrågasättande av dem som mottager informationen. De blir till skarpa inlägg i 
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debatten och skapar “bra” rubriker oberoende av graden av rimlighet. 
Sammantaget känns det tryggt att företräda ett ämne som har ökat i be-

tydelse allt sedan stridsklubban uppfanns. Idag formar teknologin mycket av 
den moderna krigföringen. Som alltid finns det kritiker som tycker att man 
inte behöver förstå ett system för att använda det. Detta kan möjligen vara sant 
under en begränsad period och så länge som systemet uppför sig som förväntat. 
Tyvärr, eller kanske välförtjänt, blir individer med denna inställning förr eller 
senare påminda av en oftast brutal verklighet.

Slutligen vill jag rikta ett STORT tack till dem som är verksamma inom 
militärteknik och det är med spänning jag ser framtiden an. Vilka “självklar-
heter” kommer vår generation tvingas revidera? Extra intressant blir det att se 
vilka av dem, som idag går på officersprogrammet, som kommer vara med att 
leda den framtida utvecklingen.

December 2013

Martin Norsell
Professor i militärteknik
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Schweiziska pikenerare 1300-tal

Vikingaskepp 

800–1000
Riddare

Araber

Romersk galär

300 f Kr–300 e Kr

Hannibal
216 f Kr

Grekiska falangen

500–300 f Kr

Romerska legionen

300 f Kr–300 e Kr

Germaner

Goter

Vandaler

Hunner

U.S.S. Monitor 1862

Fregatt 1850

Linjeskepp med tungt

artilleri 1600–1850

Egyptisk galär
2000 f  Kr

Grekisk galär Stridsvagn

Hangarfartyg

Atomubåt
Robotbåt

Stealthfartyg

Slagskepp

Ubåt

Krigsskepp 1400-ta
l 

Drönare

IED

GPS

Satellit

Flyget

Stridsvagnen

Kärn-
vapen

Nano-
teknik

Utvikningsbilaga: Militär teknikutveckling.


