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Modellering av markstrid – Från verklighet till Modell 

I denna uppsats har en modell för att efterlikna markstrid tagits fram. Arbetet har haft som 

målsättning att  beskriva stridens beståndsdelar och dess dynamik. Syftet med den framtagna 

modellen är att den ska kunna stödja en värdering avseende hur en förändring hos en specifik 

förmåga påverkar ett förbands stridseffektivitet. Den övergripande metoden som nyttjats är 

COAT/TVS (COmmunications AssessmenT/Taktisk Värdering av Sensorsystem) vilken är en 

metod som tagits fram för att värdera sensorsystem. Modellen har tagits fram genom att studera 

gällande doktriner och reglementen. Där har beståndsdelarna, och relationerna dem emellan, 

identifierats. Modellen har därefter validerats genom att testa modellen mot befintliga metoder för 

modellering. Exempelvis har Lanchesterbaserade modeller och agentbaserade modeller använts.  

Domänexperter har också nyttjats vid validering inom ramen för Delphi-metoden.  

Den framtagna modellen och dess element (beståndsdelar) kan betraktas som allmängiltiga oavsett 

vilket scenario som ska modelleras. Detta gör modellen användbar för de förbandstyper som har 

markstrid som huvuduppgift. Modellen kan stödja framtagandet av mer högupplösta modeller 

(kvantitativa) genom att visa vilka beståndsdelar som är viktigast att modellera, hur olika förmågor 

och element kan värderas, samt hur dess relationer ser ut och hur de påverkar stridseffektiviteten. 

Modellen kan också ge vägledning avseende vilka element som måste vara högupplösta och vilka 

som kan vara generella. 
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Modelling of ground combat - From reality to a Model 

In this essay, a model for land combat has been developed. The objective of the analysis has been to 

describe the components of battle and their dynamics. The purpose of the model is to support 

evaluation of how a change to a specific capability affects a unit's combat effectiveness. The overall 

method used is COAT/TVS (Communications Assessment / Valuation of Tactical Sensor System), 

which is a method developed to evaluate sensors. The model has been developed by studying existing 

doctrine and field manuals. Here, the components, and the relationships between them, have been 

identified. Subsequently, the model has been validated by testing it against existing modeling methods. 

Both Lanchester-based models and agent-based models have been used. Subject-matter experts (SMEs) 

have also been used during the validation, within the framework of the Delphi method.  

The model developed and its elements can be considered universal, regardless of the scenario to be 

modeled. This makes the model useful for all types of units that have land combat as their primary task. 

The model can support the development of higher-resolution models (quantitative) by showing which 

elements are most important to model, how different elements can be measured, how their relationships 

can be described, and how they affect combat effectiveness. The model can also provide guidance 

regarding which elements must be high resolution and which can be described more generally. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Våren 2014 inleddes den konflikt i östra och syd-östra Ukraina som senare skulle 

benämnas Ryska våren. I skrivande stund, nästan två år senare, är konflikten långt 

ifrån löst. Trots närhet i tid har ett antal erfarenheter dokumenterats. Ett 

erfarenhetsdokument står tankesmedjan The Potomac Foundation för där dess 

president Phillip Karber står som huvudsaklig författare. Rapporten heter Lessons 

learned from the Russo-Ukrainian war (Karber, 2015) och beskriver bland annat hur 

striderna i Ukraina visade på en betydligt ökning av utslagna stridsfordon jämfört 

med andra jämförbara strider, exempelvis från israeliska erfarenheter. Det var 

särskilt ryskt artilleri med termobariska substridsdelar som slog ut både stridsfordon 

och personal på ukrainsk sida. Detta medförde en taktikanpassning inom flera 

områden. En var att infanteritruppen föredrog att sitta på fordonet istället för inuti 

fordonet. En annan var att anfallen ofta genomfördes avsuttet med understöd av 

stridsfordonen istället för uppsuttet. Stridsvagnsanfall blev av denna anledning 

mindre framgångsrika eftersom de saknade ett mekaniserat infanteri som kunde 

skydda dem mot motståndarens infanteri. Det går inte att urskilja en specifik 

teknologisk silver bullet från det rysk-ukrainska kriget. Däremot framstår en slutsats 

som viktigare än andra. Den är att mekaniserade förband måste utveckla tillförlitliga 

skyddssystem mot takslående verkanssystem. (Karber, 2015)  

En noggrann avvägningsmetod där det ryska hotet med termobariska substridsdelar 

analyserats och slutsatser avseende vilka effekter hotet skulle få på ukrainsk sida 

skulle möjligen initierat en anskaffning för att förse de ukrainska förbanden med 

motmedelssystem. En av förutsättningarna för att de skulle ha lyckats med detta hade 

varit precisa avvägningar inom ramen för förmågeplaneringsprocessen. 

1.2. Problemformulering 

För att uppnå precisa avvägningar kan modelleringar och simuleringar (MoS) 

genomföras. MoS handlar om att generera en förenklad bild av verkligheten och 

därefter undersöka den för att öka förståelsen. Denna ökade förståelse kan sedan 

stödja avvägningar och vägval inom utvecklingsområdet eller inom en taktisk eller 

operativ situation. MoS inom utvecklingsprocessen omfattar generellt studier 

avseende tillgängliga och kommande teknologier. Utfallet kan dels handla om den 
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övergripande krigsorganisationsutvecklingen, dvs. konceptutveckling, men också om 

mer detaljerade studier kopplat till en viss förmåga. (Axberg et al., 2013)  

Inom luft- och sjöarenan finns det framtagna metoder som kan användas vid MoS. 

Exempel är Balls teorier kring luftstridssimulering och Hughes simuleringsmodell 

för missilstrid inom sjöarenan. Inom markarenan finns också metoder för MoS, men i 

dagsläget saknas en allmänt accepterad metod för att modellera markstrid inom 

ramen för förmågeplaneringsprocessen.  (Yang, 2006) 

Agentbaserad modellering (ABM) är en ny företeelse som fått sina första 

tillämpningar det senaste decenniet. En agent är i detta sammanhang något som med 

hjälp av information om omvärlden försöker förändra både sitt eget tillstånd samt sin 

omgivning. ABM utgår från att modellera intelligenta system ner till lägsta 

delsystem och där definiera hur de interagerar och växelverkar med varandra. Det 

handlar således om att beskriva och förklara beteenden för att kunna förutse framtida 

händelseutvecklingar. (Malm et al., 2005) 

Nationellt bedrivs i dagsläget ett antal projekt inom MoS med koppling till FM 

förmågeutveckling. Ett exempel är projektet sensorvärdering som drivs inom FOI. 

Här är det övergripande syftet att utveckla en simuleringsmiljö för värdering av 

sensorsystem och därmed kunna utforska vilken påverkan sensorsystem har för 

stridens utgång. Projektet har lagt stort fokus på att ta fram terrängmodeller med hög 

kvalité för att med dessa som bas genomföra simuleringar av sensorer och 

sensorsystem. (Grahn et al., 2011) 

Nuvarande MoS-metoder inom förmågeutveckling utgår ofta från en duellsituation. 

Det kan vara ett flygplan mot ett radarsystem, ett fartyg mot ett missilsystem eller ett 

stridsfordon mot en markradar. Däremot lyfts duellsituationen sällan in i 

förbandskontexten där ett materielsystem kan få positiva effekter inom andra 

områden än vad själva duellsituationen fokuserar på. Ett exempel är värdering av 

sensorsystem. I duellen är det vitalt för ett stridsfordon att upptäcka och identifiera 

en motståndare. Om stridsfordonet tillförs en sensorförmåga som förbättrar 

möjligheten att upptäcka och identifiera en motståndare kommer det förbättra 

möjligheten att undgå bekämpning. Detta gäller dessutom för hela förbandet förutsatt 

att de kan kommunicera. Denna typ av följdeffekter ökar ett förbands 
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stridseffektivitet men är svåra att modellera. De MoS-metoder som omfattar 

förbandsnivån fokuserar samtidigt inte på de fysiska förutsättningarna, dvs. scenariot 

med terrängen, väder och motståndarens kapacitet. Där läggs istället tyngdpunkten 

på att beskriva hur enheterna i förbandet agerar vid en viss situation. Här finns 

kunskapsluckan. Går det att kombinera dessa olika metoder för modellering för att 

göra modellen mer precis? Denna uppsats kommer att utforska området och 

identifiera modeller och metoder för att göra luckan mindre.  

1.3. Frågeställning 

o Vad inom markstrid bör modelleras för att kunna stödja design och 

avvägningar vid utformning av materielsystem?  

För att kunna besvara huvudfrågan har två delfrågor identifierats: 

§ Vilka är markstridens viktigaste element? 

§ Vilka relationer finns mellan elementen och hur värderas de 

mot varandra? 

§ Med vilka variabler kan elementen beskrivas? 

 

1.4. Målsättning och syfte 

Uppsatsens övergripande målsättning är att identifiera en modell som tar hänsyn till stridens 

dynamik, och där stridens beståndsdelar modelleras. Med dynamik menas här hur stridens 

beståndsdelar interagerar, hur relationerna mellan beståndsdelarna ser ut och hur dessa relationer 

kan vara både positiva och negativa. En sådan modell kan användas för att värdera ett förbands 

stridseffektivitet vid markstrid. Syftet med modellen är att den ska kunna användas vid en analys 

som omfattar hur en förändring i en specifik förmåga påverkar förbandets stridseffektivitet. 

Exempel på frågor som ska kunna besvaras är: 

• Hur påverkar tillförsel av en UAV på kompaninivå strideffektiviteten? 

• Hur påverkas stridseffektiviteten på plutonsnivå om stridsfordonens 
direktverkande vapensystem (kanon och kulspruta) förbättras till en specifik 
nivå? 

• Hur påverkas strideffektiviteten på kompaninivå om ett ledningsstödsystem 
tillförs? 

• Hur påverkas strideffektiviteten på kompaninivå om system och materiel för att 
undgå upptäckt av motståndarens radar/IR/optiska system tillför? 
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En viktig del i uppsatsen omfattar validering, dvs. att säkerställa att modellen kan 

användas vid MoS och att begränsningar och möjligheter lyfts fram.  

1.5. Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till personal inom FM som arbetar med förmåge- och 

konceptutveckling. Även personal med likartade arbetsuppgifter vid närliggande 

myndigheter, FMV och FOI, kan möjligen ha nytta av uppsatsens resultat.  Både 

teorianknytningen och analysen är relativt generella vilket innebär att kravet på 

förkunskaper ligger i paritet med vad en svensk officer har. 

1.6. Författarens bakgrund 

Författaren har bred erfarenhet från arméns manöverförband och ledning av dessa. 

Erfarenheten kommer både från nationell tjänstgöring samt från internationella 

insatser i ledande befattning. I förmågeutvecklingskontexten tjänstgjorde författaren 

två år vid MSS projektgrupp som ansvarade för att utveckla ett 

stridsledningssystemet på bataljonsnivå. Författarens erfarenhet används främst i 

analysdelen som en del av empirin.  

1.7. Datainsamling och Källgranskning   

Källorna i uppsatsen är öppna och därmed icke sekretessbelagda. Ämnet, MoS, är 

både brett och djupt med förankringar inom både naturvetenskapen och inom 

krigsvetenskapen. Därför har det krävts en bred inhämtning av information från en 

mängd olika källor. 

FHS läroböcker i militärteknik (LIM) har nyttjats frekvent, främst för underlag till 

kartläggning av området MoS.  LIM har granskats av det vetenskapliga rådet vid 

FHS.  

FM doktriner, MSD 12 och operativ doktrin, samt gällande reglementen för 

markstrid, MSR 6, (bataljon) och MSR (brigad), har använts för att förklara stridens 

beståndsdelar. Skrifter bygger på manöverkrigföring och är väl underbyggda med 

historisk empiri. Skrifterna reglerar FM verksamhet inom hela markarenan. 

Andrew Ilachinski genomför i boken Artificial war: Multiagent-based simulation of 

combat en historisk genomgång inom området MoS av väpnad strid. Ilachinski 

betraktas internationellt som en auktoritet inom kunskapsområdet och hans bok 
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förekommer ofta som referens. Boken bidrar till en fördjupad förståelse för området 

MoS.  

Ett antal FOI-rapporter har också nyttjats i uppsatsen. De beskriver aktuellt 

forskningsläge inom olika tillämpningar av MoS. Rapporterna används för att skapa 

en förståelse av dessa tillämpningar , hur de skiljer sig åt samt vilka likheter de har.  

1.8. Tidigare forskning och studier 

Inom den australienska försvarsmaken pågår sedan några år ett arbete med 

agentbaserade modeller (Yang, 2006). De har tagit fram en modell som grundar sig 

på en enhet, agent, som kan vara en soldat eller ett fordon. Agenten förses med 

egenskaper där tyngdpunkten läggs på att beskriva dess relationer med andra enheter 

och hur de interagerar. Modellen kallas för Warfare Intelligent System for Dynamic 

Optimization of Missions (WISDOM).  

Inom den amerikanska försvarsmakten pågår ett flertal liknande projekt. Ett är den 

agentbaserade modellen EINSTein. (Fredlake & Wang, 2008) Modellen kan 

användas för att simulera strid på låg nivå och beskrivs mer ingående senare i 

uppsatsen.  

Även i Sverige har vi liknande projekt, exempelvis FOI-projektet simuleringsbaserad 

försvarsplanering. (Schubert, 2015) Projektet använder agentbaserade modeller och 

syftar till att stödja nationell försvarsplanering. Även denna modell beskrivs mer 

detaljerat senare.  

Gemensamt för dessa modeller är dock att de i dagsläget inte lägger någon stor vikt 

vid att beskriva konsekvenserna av det scenario som modellen ska efterlikna. Hur 

ändras beteendet (stridsteknik) om siktavståndet är 100 meter istället för 1000 meter? 

Eller om motståndaren förfogar över BMP-3 istället för Armata T-15? Det är inom 

dessa frågeställningar som uppsatsen har sitt fokus. Hur ser en användbar modell för 

markstrid ut som tar hänsyn till detta?  
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1.9. Teoriram 

1.9.1. Förmåga  

Enligt FM militärstrategiska doktrin (MSD 2012) bygger krigföringsförmåga på 

fysiska, konceptuella och moraliska faktorer. De fysiska faktorerna utgörs av våra 

stridskrafter med dess personal, materiel och infrastruktur. De konceptuella 

faktorerna, som ytterst syftar till en gemensam syn avseende hur våra stridskrafter 

ska nyttjas, handlar om våra doktriner och reglementen. De moraliska faktorerna 

omfattar det ledarskap samt den värdegrund och etik som tillämpas inom FM. Vid 

planering och genomförande av insatsverksamhet är det vitalt att kontinuerligt 

bedöma den egna och motståndarens krigföringsförmåga. Detta syftar till att den 

egna krigföringsförmågan ska vidmakthållas och utvecklas, samtidigt som 

motståndarens krigföringsförmåga identifieras och angrips. Särskild motståndarens 

svaga punkter bör angripas. (Försvarsmakten, 2011) 

Ett mer konkret sätt att betrakta krigföringsförmåga är att studera vad som sker när 

krigföringsförmågan förverkligas i reella handlingar. Då uppstår en kombination av 

förmågorna som inom FM benämns de grundläggande förmågorna. Dessa utgörs av 

verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet och ledning. Med de 

grundläggande förmågorna är det genomförbart att uppnå de målsättningar som 

identifierats. De grundläggande förmågorna får inte sammanblandas med funktioner, 

system eller särskilda förband, utan ska betraktas som ett sätt att beskriva den totala 

förmågan som exempelvis ett förband kan leverera. Konceptet med grundläggande 

förmågor utgår från verkan. För att kunna påverka en motståndare måste någon form 

av verkan, fysisk eller psykisk, uppnås. Förmågan rörlighet handlar om att 

verkansresurserna finns på rätt plats och kan förflytta sig till en annan. För att kunna 

veta när och var verkansresurserna ska användas krävs underrättelser. Våra egna 

resurser måste över tiden kunna skyddas, både med passivt och med aktivt skydd. 

Förmågan uthållighet säkerställer att våra förmågor vidmakthålls och förmågan 

ledning ser till att våra resurser kan samordnas. (Försvarsmakten, 2011) 

De grundläggande förmågorna kan också användas för att tydliggöra vilka behov ett 

förband har i olika faser av en insats. Modellen är generell och förändras inte med 

olika inriktningar, exempelvis nationellt eller internationellt.  Betydelsen av 

definitionerna kan emellertid ändras. Ett exempel på detta är att det kan variera vilka 
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funktioner, förmågor, system eller åtgärder som leder mot förmågan skydd. Vid en 

internationell insats med en lågteknologisk motståndare kan delförmågor som 

minskydd, camp skydd etc. vara underförmågor. Vid nationell insats handlar det 

istället om ballistiskt skydd på fordon, utspridning och kamouflage för att hindra 

upptäckt, m.m. Det som definierar respektive grundläggande förmåga beror således 

på den uppgift som ska lösas och i vilken kontext den ska lösas. (Roosberg & 

Weibull, 2014) 

1.9.2. Stridseffektivitet  

Ett förband har en inneboende potential att åstadkomma resultat. Potentialen bygger 

på vilka förmågor förbandet har, vilken taktik som förbandet använder samt hur 

hotbilden ser ut. Det handlar med andra ord om en bedömning relativt en 

motståndare. Det primära för att uppnå ett resultat är hur väl chefer på alla nivåer 

lyckas utnyttja förbandets förmågor och omsätta dessa till stridseffekt. I ett 

närbesläktat begrepp resonerar Fuller att fighting power, även benämnt military 

power, omfattar en massa (body) och en kraft (energy) som verkar i en konceptuell, 

moralisk och fysisk sfär. (Fuller, 1927) I en svensk översättning skulle fighting 

power kunna motsvara stridskraft. (Widen & Hulterström, 2013) 

Denna uppsats utgår definitionsmässigt från att stridseffekten utgår från ett förbands 

inneboende förmågor samt hur de används, dvs. hur ändamålsenlig taktik som 

tillämpas. Stridseffekt uppstår bara i själva stridssituationen - det är stridseffekten 

som producerar resultat i striden.  

Att mäta stridseffekt på ett entydigt sätt och med en fastställd variabel är inte 

genomförbart eftersom det är situationen som avgör hur stridseffekt bör mätas. Vid 

försvarsstrid och fördröjningsstrid, där syftet är att hindra en motståndare att ta och 

nyttja viss terräng eller vinna tid för egna åtgärder eller begränsa hans utbredning, 

kan förbandets stridseffektivitet mätas i hur stora motståndarförband som passerar en 

viss linje/område inom en angiven tid. Vid anfallsstrid där motståndaren ska försättas 

ur stridbart skick genom att han nedkämpas eller innesluts bör stridseffektivitet mätas 

i hur stor del av motståndaren som inte är i stridbart skick. I båda fallen är det av stor 

vikt att även mäta hur stor del av de egna förbanden som är utslagna. Detta påverkar 

uppenbart våra förbands uthållighet. (Försvarsmakten, 2013) 
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1.9.3. Modellering och simulering (MoS)  

En generell målsättning vid MoS är att generera en modell och en simulering som är 

så okomplicerad och enkel att överblicka att det blir enkelt att påvisa vad som 

påverkar vad. Samtidigt är det angeläget att modellen anpassas efter det som 

efterfrågas. Om helhetssyn eftersträvas över ett system är en enkel modell att föredra 

där resultatet blir enkelt att överblicka, dock utan noggrannhet. (Axberg et al., 2013)  

Traditionella databaserade modeller är byggda på ekvationer, exempelvis Lanchester 

ekvationer. Dessa linjära ekvationer är lätta att tillämpa och dessutom många gånger 

tillräckliga för att studera betydelsen av ett enskilt vapensystem i en isolerad 

händelse. Däremot är de mänskliga egenskaperna och processerna som 

beslutsfattande, ledarskap, rädsla, aggressivitet, m.m. inte alls representerade. 

Simuleringar med ABM har det senaste decenniet accepterats som ett verktyg inom 

området. Om varje beståndsdel (enhet) modelleras med förmågor och 

beteendemönster, där särskilt interaktionen med andra enheter bestäms, kan en 

artificiell värld skapas där precisa simuleringar kan genomföras. Metoden passar väl 

in i en miljö med många icke-linjära samverkande enheter, där det finns ett stort 

utrymme för komplexa beslut att välja mellan. (Ilachinski, 2004). 

Kvantitativa beräkningar, med stöd av syntetiska miljöer, används ofta vid MoS 

eftersom de är precisa, i den meningen att det blir ett konkret utfall. De är även 

repeterbara och lätta att dokumentera. Om kvantitativa metoder tillämpas krävs dock 

en grundkunskap både avseende metoden (matematisk kunskap) och verksamheten 

som ska studeras. (Moses & Knutsen, 2012)  

Denna uppsats tar utgångspunkt i systemtänkande och kommer beskriva en modell 

utifrån tre komponenttyper. Den första komponenten är de element som modellen 

utgörs av, eller applicerat på denna uppsats – de delar av striden som på ett enkelt 

och ändamålsenligt sätt tillsammans beskriver verkligheten. Den andra komponenten 

i modellen är de inbördes relationer dessa element har, samt hur de viktas mot 

varandra. Den tredje komponenten utgörs av en beskrivning av vilka variabler 

elementen har, dvs hur de kan mätas kvalitativt eller kvantitativt.  
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1.9.4. Beskrivning av Ledning  

Ledning kan betraktas som en förutsättning för att möjliggöra samordning av stridens 

grundelementen (Försvarsmakten, 2011) och blir därför en central förmåga i 

analyskapitlet. 

Ledning beskrivs vanligtvis som en förmåga som ska åstadkomma inriktning och 

samordning åt en insats. System för ledning, ledningssystem, definieras som ett 

sammanhängande system med chefen med dennes stab, en doktrin och en metod som 

tillämpas inom ramen för ett mandat samt ett ledningsstödsystem. Här är 

ledningsstödsystemet det tekniska systemet. Brehmer beskriver Ledning utifrån ett 

antal funktioner som benämns datainsamling, orientering, planering och påverkan. 

Dessa funktioner får inte förväxlas med de grundläggande förmågor som beskrivs 

tidigare i uppsatsen. Datainsamling omfattar den process som samlar in data för att 

de övriga funktionerna ska kunna fungera, likartat det den grundläggande förmågan 

UND/info gör. Orienteringsfunktionen innehåller den verksamhet som åstadkommer 

förståelse för vad ska göras, och i planeringsfunktionen utvecklas förståelsen till hur 

det ska göras. Påverkansfunktionen inrymmer bland annat order och uppföljning. 

(Brehmer, 2013)  
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2. Metod och disposition 

För att besvara frågeställningen kommer både en kvantitativ och en kvalitativ metod 

användas. För att definiera modellen tillämpas kvalitativ metod då reglementen och 

doktriner studeras. Under valideringen kommer både kvantitativ och kvalitativ metod 

att användas.  

Inledningsvis görs i kapitel 3 en kartläggning av befintliga modeller för simulering 

av markstrid. Detta utgör därefter det empiriska underlaget i uppsatsen. Här förs 

inledningsvis en diskussion som syftar mot att identifiera de beståndsdelar som 

definierar stridseffektivitet, dvs. vad som måste kunna mätas och värderas för att 

modellera väpnad strid. Efter detta kommer de bärande teorierna inom MoS av 

väpnad strid att kartläggas. Det görs med en genomgång som omfattar hur MoS inom 

förmågeutvecklingen genomförs samt hur MoS inom ramen för att stödja 

operationsplanering och beslutsstöd genomförs. Momentet syftar till att tydliggöra 

kunskapsgapet samt att identifiera de metoder som kan användas i analysen. 

Därefter genomförs i kapitel 4 analysen vilken har fyra steg och följer till del en del-

metod som kallas COAT/TVS, vilken beskrivs i analyskapitlets inledning. Stegen 

omfattar översiktligt att fastställa vad som ska modelleras, och vilka krav som ställs 

på modellen, vilken miljö som ska modelleras, samt en bearbetningsfas där 

beståndsdelarna (elementen) identifieras. Valideringen genomför dels genom en 

jämförelse mellan de parametrar som används i redovisade modeller mot den 

framtagna modellen. Dels genom simuleringar med konventionella och 

agentbaserade modeller, och dels  genom domänexperter. I den del av valideringen 

som inkluderar domänexperter används Delphi-metoden. Delphi-metoden, som i 

uppsatsen ska betraktas som en del-metod, innebär att experter inom ett område 

intervjuas i en strukturerad form för att bedöma och svara på problemställningar eller 

påståenden från olika perspektiv. (Linstone & Turoff, 2002) Delphi-metoden och 

dess tillämpning i uppsatsen beskrivs detaljerat i analyskapitlet. Modellen valideras 

också mot de frågor, från inledningen, som modellen ska kunna svara upp på. 

Avslutningsvis i kapitel 5 beskrivs hur resultatet kan tolkas. Det förs också en 

diskussion avseende hur modellen kan användas samt vilka slutsatser som dragits. 

Modellens reliabilitet och validitet redovisas också här.  
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3. Kartläggning av modeller för att värdera markstrid 

Kapitlet syftar inledningsvis mot att tydliggöra hur modellering kan genomföras 

kvalitativt. Därefter kommer befintliga modeller för MoS av markstrid beskrivas. 

Tyngdpunkten ligger på att identifiera möjligheter och begränsningar samt de 

element (dvs. vad som modelleras) som används i respektive modell. Även relationer 

och variabler kommer att tydliggöras.  

3.1. Kvalitativ modellering av markstrid 
	

	

	

	

Clausewitz hävdade att teoretiserande kring krigföring främst måste syfta till att att 

analysera krigets beståndsdelar (element) och beskriva dess förhållande till varandra 

(relationer). Först då kan man enligt Clausewitz påvisa vilka konsekvenser olika 

agerande medför. (Clausewitz, 2015). Clausewitz var således en systemtänkare som 

påtalade vikten av att genomföra det vi idag benämner modellering av strid.  

FM sätt att beskriva krigföringsförmåga och resonemanget kring de grundläggande 

förmågorna är ett första steg att dela upp väpnad strid i dess beståndsdelar. 

(Försvarsmakten, 2011) 

Inom luftarenan finns det ett motsvarande resonemang kring krigföringsförmåga och 

stridseffektivitet. En av de mest  tongivande inom området är Robert E. Ball som i 

boken ”The Fundamentals of Aircraft Combat Survivability Analysis and Design 

(2003)” beskriver ett flygplans överlevnadsförmåga i strid. I boken definieras 

överlevnadsförmåga (Survivability) som en kombination av faktorer, men 

övergripande handlar det om ett flygplans förmåga att undvika och motstå̊ en fientlig 

hotmiljö.  Det handlar således bland annat om flygplanets förmåga att undgå 

upptäckt av motståndarens radarsystem samt att undvika att träffas av projektiler, 

robotar och exploderande stridsdelar. Det mest intressanta i Balls teorier är att han 

tydligt lyfter fram taktikens betydelse och påverkan för ett flygplans 

överlevnadsförmåga. Ball menar att det är kombinationen av fyra faktorer som 

påverkar ett flygplans känslighet. Den första är motståndarens där dennes förmåga 

 “In war more than in any other subject we must begin by looking at the nature of the whole, for 

here more than elsewhere the part and the whole must always be thought of together” 

Carl von Clausewitz (1780 – 1831) 
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och numerär tydliggörs. Den andra är det egna flygplanets design med dess 

inneboende förmåga att stå emot bekämpning och att undgå upptäckt – exempelvis 

med hjälp av rökfria motorer och en gynnsam radarsignatur. Den tredje omfattar  

faktorer som utgörs av de egna självförsvarssystemen, störutrustning och 

motmedelssystem, samt de egna vapensystemen. Den fjärde faktorn tar hänsyn till att 

en anpassad taktik kan ge en positiv effekt. Inom luftarenan innebär det exempelvis 

en låg flyghöjd för att undgå fientlig radar men även visuell upptäckt av 

motståndarens flygplan. (Ball, 2003) 

Med anledning av tydliga skillnader mellan mark- och luftarenan går det inte att 

applicera Balls modell på markförband direkt. Även det motsatta kommer innebära 

svårigheter. Dock samstämmer Balls teorier inom två områden med tidigare 

diskussion avseende krigföringsförmåga och stridseffektivitet (centrala begrepp). 

Den första att numerären, förbandets storlek, har betydelse. Den andra är att taktiken 

har betydelse. Dessa faktorer kommer tas med i kommande analyskapitel.  

3.1.1. Sammanfattning 

Detta styckes resonemang innebär att ett markförbands stridseffektivitet bestäms av 

dels de nämnda grundläggande förmågorna, dels den taktik som används och 

slutligen av hur stort förbandet är. Hädanefter tar uppsatsen utgångspunkten att 

grunder för att kunna modellera väpnad strid utgår från de grundläggande 

förmågorna, taktiken som nyttjas samt numerären.  
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3.2. Befintliga modeller för analys av markstrid 

3.2.1. Förmågeutveckling 

Inom FM har sensorsystem fått större betydelse de senaste decenniet. Med detta som 

utgångspunkt krävs en förmåga att värdera komplexa sensorsystem i de scenarios FM 

förväntas verka i. Ett sätt att genomför denna värdering är att nyttja  en metod som 

benämns COmmunications AssessmenT (COAT). COAT har sitt ursprung i ett FOI-

projekt som påbörjades 2005. Projektet syftade till att utveckla en metod för 

värdering av kommunikationslösningar i ett ledningssystem. (Grahn et al., 2011) 

COAT har tillämpats i ett FOI-projekt för sensorvärdering där uppgiften är att 

utveckla metoder för värdering av sensorsystem. I projektet har utgångspunkten varit 

ett helhetsgrepp där ett flertal faktorer som taktik, teknik, miljö, ekonomi, människa-

system-interaktion och utbildning tagits med i värderingen. Resultatet benämns 

COAT/TVS (Taktisk Värdering av Sensorsystem) och består av en ram där 

processer, metoder och verktyg tydliggörs. Styrkan med COAT/TVS-metoden är att 

den bygger på en interaktion mellan taktiker och tekniker. Metoden består 

översiktligt av fyra delprocesser, kunddialog, planering och modellering, 

bearbetning samt sammanställning. (Näsström et al., 2014) 

Kunddialogen syftar ytterst till att formulera vad som ska värderas. En viktig 

komponent i detta skede är dialogen med uppgiftsställaren samt med personer som 

innehar nyckelkompetens. Resultatet är de övergripande krav som ställs på de 

insatsförband och de system som ska verka i den militära kontexten. Under skedet 

planering och modellering skapas ramen. Det handlar om att ta fram 

förklaringsmodeller för de system som ska värderas. Beroende på vad som ska 

värderas och vad resultatet ska användas till kan dessa förklaringsmodeller vara 

detaljerade eller översiktliga. I detta steg beskrivs också det taktiska sammanhang 

som systemen ska verka i. Även här kan detaljeringsnivåer skilja av samma 

anledning. Vidare beskrivs hur själva värderingsarbetet ska genomföras, exempelvis 

vilka indata som ska användas samt vilka verktyg som ska nyttjas. (Näsström et al., 

2014) 

Under bearbetningsfasen genomförs själva värderingen som utförs genom att bryta 

ner kundbehoven till underliggande behov, lämpligtvis i en trädstruktur (top-bottom), 
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och fastställa hur de underliggande behoven kan viktas mot varandra.  Här blir det 

ofta nödvändigt att göra antaganden och förenklingar. En önskvärd målbild är att de 

underliggande behoven kan bekräftas genom mätbara behov med hög precision. Om 

det inte är möjligt måste även här uppskattningar och bedömningar göras. I dessa 

steg är det av stor vikt att antaganden, förenklingar och bedömningar dokumenteras 

noggrant. När värden erhållits byts perspektiv (bottom-top) och respektive nivå 

värderas utifrån antaganden, förenklingar, bedömningar samt vilken vikt de har i 

förhållande till varandra. Därefter görs en känslighetsanalys där slutsatsernas 

känslighet vägs mot hur precis indata har varit. Efter bearbetningsprocessen är klar 

återstår sammanställningsfasen. I denna fas sammanfattas resultaten  där resultatets 

känslighet i förhållande till variationer avseende indata blir tydligt. Härmed blir det 

också enkelt att tolka hur generella svaren är.  (Näsström et al., 2014) 

FM använder en likartad process som benämns systemanalys (SA). 

 
Figur 1 - Ett generiskt träd för nedbrytning av behov (behovsträd) 

Vid simulering av sensorsystem krävs bl.a. högupplösta terrängmodeller och 

målobjekt. Terrängmodellerna bygger på uppgifter om terrängtyp (ex. öppen, 

bebyggd, småbruten, öken, djungel), topografi (platt, kuperat, bergigt), och 

förekomst av sjöar, vattendrag, m.m. (Näsström et al., 2014) 

3.2.2. Sammanfattning modeller för förmågeutveckling 

Sammanfattningsvis har det inom detta forskningsområde utvecklats noggranna 

modeller för att beskriva ”duellsituationen”. Det kan omfatta ett radarsystem mot ett 

stridsfordon, eller IR-sikten mot signaturanpassade fordon. Modellerna tar sällan 

hänsyn till förbandsperspektivet.  Det medför att modellerna inte kan visa vilka 
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effekter exempelvis sensorer får på förbandsnivå och hur de påverkar 

stridseffektiviteten vid förbandet.   

3.2.3. Beslutstöd (red teaming) 

Nästan alla försvarsmakter genomför övningar för att pröva hur väl deras styrkor står 

sig mot en motståndare samt hur nya koncept och teknologier kan användas för att 

göra styrkorna effektivare. Fullskaliga övningar i detta syfte blir kostsamt, varför 

databaserade simuleringar har tagits fram för att kunna uppfylla de behov som finns. 

Red Teaming (RT) är en simuleringsmetod som traditionellt använts för att studera 

ett problem, en stridsplan eller ett koncept. Grundidén ligger i att utifrån två team 

(RÖD och BLÅ) försöka förutse en motståndares beteende och genom motståndarens 

ögon skapa insikt avseende den egna planen eller konceptet. En fördel med RT är att 

metoden åstadkommer en ökad riskförståelse före planen eller konceptet sjösätts. En 

annan fördel är att RT kan skapa en dynamik där båda sidor försöker anpassa sig 

efter motståndarens agerande.  I beslutstödssammanhang kan RT betraktas som en 

metod med olika verktyg för att simulera eget beslutsfattande och motståndarens 

handlingsmöjligheter. För att effektivt och noggrant genomföra RT har ett antal 

modeller tagits fram. Ett sätt att särskilja dessa modellerna är att dela in dem i 

konventionell och i agentbaserad modellering (ABM), se figur 2.  (Ilachinski, 2004) 

	

Figur 2 – Modeller för RT (Figuren är sammansatt av författaren med inspiration från (Yang, 2006) 

Sammanfattningsvis fokuserar RT på förbandsnivån, dvs. på att analysera hur en 

beskriven situation (scenario) utvecklas till ett utfall eller resultat.  
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3.3. Konventionell modellering 

Konventionell modellering utförs genom att så tydligt som möjligt beskriva och 

programmera varje tänkbar situation och koppla ett beteendemönster till var och en 

av dessa situationer. I vissa situationer fungerar denna metod relativt väl, exempelvis 

inom tillverkningsindustrin. Om utfallsrummet blir större och situationen som ska 

modelleras karakteriseras av många interagerande enheter, och dessutom en aktör 

som försöker påverka, blir denna typ av programmering inte ändamålsenlig. Det blir 

helt enkelt för många utfall att beskriva med tillhörande beteende. Även om 

programmeraren, teoretiskt, skulle lyckas beskriva alla möjliga situationer skulle 

nuvarande tillgänglig datakapacitet få det svår att hantera beräkningarna. 

Konventionell modellering kan delas upp i Lanchesterbaserade ekvationer och 

konventionella simuleringar. (Yang, 2006) 

3.3.1. JANUS och SANDIS 

Inom ramen för konventionella simuleringar finns exempelvis metoderna JANUS 

och SANDIS. Dessa metoder är ekvationsbaserade, ofta med Lanchesterekvationerna 

som grund, och kan användas om ett specifikt vapensystem och dess effektivitet i 

strid ska studeras. Däremot kan inte mänskliga beteenden som beslutsfattande 

inkluderas enkelt i dessa modeller varför användningsområdet blir begränsat. En 

fördel med konventionella modelleringsmetoder är dock att resultaten blir relativt 

transparanta och därigenom enkla att förstå och förklara. Konventionella modeller är 

antingen deterministiska eller stokastiska. (Yang, 2006) 

Vid konventionell modellering ställs programmeraren inför valet att definiera ett 

stort antal handlingsregler eller att hålla strukturen och handlingsreglerna mer öppna. 

Om det första alternativet väljs minskar antalet möjliga utfall i varje specifik 

situation, men tillåter däremot en högre grad av automatiskt beteenden. Det gör att en 

operatör kan välja att interagera med simuleringen endast vid de viktigaste 

händelserna. Det andra alternativet ställer krav på att en ständig interaktion mellan 

modellen och en domänexpert. I detta fall krävs kontinuerligt underlag för att peka 

simuleringen åt rätt håll. Fördelen med detta alternativ är att den kan omhänderta 

oförutsedda situationer medan nackdelen ligger just i den ständiga interaktionen. 

(Oskarsson & Rindstål, 2009) 
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Parametrarna som används inom JANUS och SANDIS omfattar i grunden; storlek på 

ingående förband,  enheter, karaktäristik för vapensystem, inkluderat träffsannolikhet 

och utslagssannolikhet samt karaktäristik för kommunikationssystemen med 

signalförluster och störtålighet. Inom SANDIS-projektet finns vissa relationer väl 

beskrivna. Egna fordon och motståndarens fordon har en betingad utslagssannolikhet 

givet att målet träffas. Träffsannolikheten beror på skyttens tillstånd, terrängen och 

den befästningsnivå målet har. De två sista påverkar upptäcktssannolikheten. 

(Oskarsson & Rindstål, 2009) 

3.3.2. Lanchesterbaserade ekvationer 

Frederick Lanchester var en brittisk matematiker som försökte studera krigföring 

utifrån matematisk analys. Hans ekvationer, och dess efterföljare, är i vissa 

situationer användbara för att studera strid, exempelvis om verkan av enskilda 

vapensystem ska studeras. Däremot finns inte de mänskliga faktorerna, såsom 

ledarskap, moral, beslutsfattande, etc. med. Lanchesters ekvationer är i grunden 

differentialekvationer som visar utnötningskrig mellan två infanteriförband som 

ställs mot varandra. (Lorber, 2007) 

Ekvationerna har tillämpats inom ett brett område och har utvecklats för att passa 

olika situationer. Generellt anses Lanchesterbaserade ekvationer bra för att modellera 

stridssituationer. Dock är de ofta i alltför hög grad för abstrakta, där parametrarna är 

alltför grova. Parametrar som nämns ovan är exkluderade vilket medför att en del av 

stridens dynamik också avgränsas bort. Just detta är den största kritiken mot 

ekvationerna. (Ilachinski, 2004) 

Förenklingarna består av att alla stridande enheter kan bekämpa (öppna eld mot) alla 

enheter på motståndarsidan. Effekten av stridsdelar som träffar utan att slå ut ett 

fordon tas inte heller med i beräkningarna. Ekvationerna bygger på en jämn 

målfördelning, dvs. det är inte ett enstaka fordon som blir utsatt för eld från 

motståndaren, utan elden fördelas jämt på kvarvarande styrka. Den största bristen 

med Lanchester-baserade ekvationer är dock att de tar utgångspunkt i att styrkorna 

agerar homogent. Modern krigföring bygger dock i stor grad på en decentraliserad 

ledningsfilosofi där chefer förväntas agera självständigt. Metoder för att omhänderta 

detta är vad ABM handlar om. (Fredlake & Wang, 2008)  
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Ursprungsekvationen som Lanchester identifierat lyder: 

∆"
∆#
= 𝑁" −	𝐾)	×	𝐵,	×	𝑅.	– 	𝛼	×	𝑅		

∆)
∆#
= 𝑁) −	𝐾"	×	𝐵1	×	𝑅2	– 	𝛽	×	𝐵		

Formel 1– Lanchester grundekvation 

• R och B representerar storleken (numerär) på styrka BLÅ och RÖD i absoluta tal vid tidpunkten t 
• 𝑁"	och 𝑁) är positiva värden som representerar den hasighet styrka R och B kan tillföra 

förstärkningar 
• 𝐾)	 och 𝐾"	 är konstanter (positiva) som beskriver hur effektiv en styrkas eldkraft är mot den 

andra styrkan (ex effektiviteten av styrka BLÅ eldkraft mot styrka RÖD).  
• 𝛼 och 𝛽 är konstanter (positiva) som beskriver respektive styrkas förlusttakt 
• r, v, u och s är tids oberoende parametrar.  

Genom att sätta värden (1 eller 0) på parametrarna r, s, v och u kan olika funktioner 

tas fram ur ekvationen. (Fredlake & Wang, 2008) 

Morse och Kimball tillämpning av Lanchesters ekvationer 

I början av 1950-talet presenterades en utveckling av Lanchesters ekvation som 

tillåter användandet av ytterligare parametrar som lämpar sig för modellering av 

strid. I nedanstående ekvation används följande parametrar; (Fredlake & Wang, 

2008) 

• R och B representerar storleken (numerär) på styrka BLÅ och RÖD i absoluta tal vid tidpunkten t 
• 𝑁"	och 𝑁) är positiva värden som representerar den hastighet styrka R och B kan tillföra 

förstärkningar 
• 𝐾)	 och 𝐾"	 är konstanter (positiva) som beskriver hur effektiv en styrkas eldkraft är mot den 

andra styrkan (ex effektiviteten av styrka BLÅ eldkraft mot styrka RÖD) 
• 𝛼 och 𝛽 är konstanter (positiva) som beskriver respektive styrkas förmåga att verka med indirekt 

eld 
 

4"
4#
= 𝑁" −	𝐾)	×	𝐵 − 	𝛼	×	𝑅		

4)
4#
= 𝑁5 −	𝐾"	×	𝑅	– 	𝛽	×	𝐵		

Formel 2 – Morse/Kimball ekvation 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 24 (64) 
Major Jan Lundberg 
HSU/T 14-16 2016-03-29 
	
Wayne Hughes Salvo-ekvationer 

Hughes ekvationer är i grunden ett försök att matematiskt modellera missilstrid 

mellan örlogsfartyg. Modellen tar hänsyn till de mest elementära elementen i 

missilstriden och påminner därmed mycket om hur Lanchester modellerar 

infanteristrid. Den tydligaste skillnaden ligger i att Hughes ekvationer bygger på en 

diskret tidsmodell medan Lanchesters ekvationer bygger på en kontinuerlig 

tidsmodell. Den andra skillnaden jämfört med Lanchester är att Hughes ekvationer 

medger att fler parametrar används. Med Hughes ekvationer kan den defensiva 

förmågan tas med i beräkningarna medan Lanchesters ekvationer endast omfattar den 

offensiva förmågan. (Hughes, 2000) 

Modellen baseras på att två styrkor möter varandra i en missilstrid. Styrkorna 

påbörjar simultant att avfyra missiler mot motståndaren, samtidigt som respektive 

styrka försöker skjuta ner inkommande missiler. Modellen utgår från att salvorna 

från respektive styrka avlossas samtidigt. Den utgår vidare på en ”målfördelning” 

som är jämn över motståndarens styrka. När ett fartyg träffas av en missil minskas 

fartygets slagförmåga linjärt till den är utslagen. Modellen baseras slutligen på att 

endast respektive fartygs sensorer används för att upptäcka motståndarens fartyg. 

(Hughes, 2000) 

Ekvationen byggs upp med nedanstående parametrar:  
• A och B är storleken (antalet fartyg) på styrka A och B i absoluta tal 
• ∆A är hur många ur fartyg styrka A som blir utslagna av styrka B salva 
• ∆B är hur många fartyg ur styrka B som blir utslagna av styrka A salva 
• 𝑎7 är antalet träffar av styrka B projektiler/missiler som behövs för att slå ut ett fartyg i styrka A 
• 𝑏7 är antalet träffar av styrka A projektiler/missiler som behövs för att slå ut ett fartyg i styrka B 
• 𝑎9/𝑏9 är hur många projektiler/missiler respektive fartyg avfyrar 
• 𝑎: är antalet av styrka B projektiler/missiler som neutraliseras av respektive fartyg i styrka A 
• 𝑏: är antalet av styrka A projektiler/missiler som neutraliseras av respektive fartyg i styrka B 
• 𝑃<=/𝑃<5 är träffsannolikhet för avlossad projektil/missil.  
• α,β är respektive fartyg slagförmåga (striking power) beroende av antal avfyrade 

projektiler/missiler och träffsannolikhet. 
 
Själva grundekvationen lyder: 

∆𝐵 = ∝?@5A)
5B

				där	∝	= 	 𝑎9	𝑃<=	

∆𝐴 = G)@=A?
=B

				där	𝛽	 = 	 𝑏9	𝑃<5	
	
Formel 3 – Wayne Hughes Salvo-ekvation 
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En utvecklad  variant av ekvationen beaktar även respektive fartygs förmåga att 

upptäcka en motståndare (𝜎?/)	- scouting effectivenes) samt fartygets (strids/försvars) 

beredskap (𝜏=/5	 - defender alertness). (Hughes, 2000) 

∆𝐵 = KL∝?@MN5A)
5B

    

∆𝐴 = KOG)@MP=A?
=B

     

Formel 4 – Wayne Hughes utvecklade Salvo-ekvation 

 

3.4. Agentbaserad modellering (ABM) 

Om antalet möjliga utfall är stort är gynnsamt att skapa system som på egen hand kan 

bestämma vad som behöver göras.  Här kan agenter interagera med varandra och de 

kan anpassa sitt beteende efter en dynamisk situation där exempelvis en aktör 

försöker påverka skeendet. Vid modellering av väpnad strid är det därför fördelaktigt 

att identifiera och bygga agenter som en modell sedan kan byggas runt. Om flera 

agenter sedan används vid en simulering kan rationella beslut och beteenden tas fram 

– även i komplexa och dynamiska situationer. Svårigheten vid ABM är dels att 

programmeringsmässigt beskriva miljön som ska simuleras, men framförallt 

interaktionen mellan de framtagna agenterna. Definitionsmässigt är en agent en 

adaptiv programvara som programmeras med särskilda beteendemönster och med 

särskilda förmågor. Vid en stridssimulering innebär det att agenten ska 

programmeras med ett beteendemönster som överensstämmer med den doktrin och 

taktik som används. (Ilachinski, 2004) 

ABM kräver stor datakraft, varför metoden inte tillämpats i någon större omfattning 

förrän de senaste åren. En brist vid ABM som framkommit är svårigheten med att 

validera modellen mot verkligheten eftersom verkligheten ofta är okänd. Resultaten 

kan inte heller åstadkomma en punktprediktion, och det innebär att resultaten av en 

ABM måste omhändertas med omdöme. (Mojtahed et al., 2011) 
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3.4.1. EINSTein  

EINSTein står för Enhanced ISAAC Neural Simulation Toolkit, där ISAAC betyder 

Irreducible Semi-Autonomous Adaptive Combat. Båda modellerna härstammar från 

ett projekt som hade som syfte att studera markstriden på låg nivå, gruppnivå, inom 

USA Marinkår (USMC). Varje enskild soldat programmeras med beteendemönster 

som gör att soldaten kan agera självständigt i olika situationer. Genom att beskriva 

beteendemönster med relativt enkla regler, och därefter låta agenterna interagera med 

varandra under en längre tid, kan gruppbeteenden simuleras. Med stöd av EINSTein 

simuleringar har USMC kunna återskapa historisk empiri och därmed verifiera ett 

antal viktiga faktorer som är avgörande för hur ett stridsförlopp slutar. Ett exempel 

på detta är den gamla regeln avseende 3:1 förhållandet där den anfallande styrkan 

måste vara tre gånger större än den försvarande för att lyckas. Regeln kan verifieras 

med stöd av EINSTein simuleringar. (Fredlake & Wang, 2008) 

3.4.2. FOI projekt simuleringsbaserad försvarsplanering med stöd av FLAMES 

Ett annat exempel på ABM är det projekt som FOI driver inom ramen för 

simuleringsbaserad försvarsplanering. Projektet använder simuleringsramverket 

FLAMES. Arbetet syftar mot att ta fram simuleringsbaserade metoder för kunna 

stödja analyser inom nationell försvarsplanering. I scenariot som ligger till grund för 

modellen har ett angrepp mot Sverige pågått ett antal dygn. Huvuddragen omfattar en 

fientlig luftlandsättning i Arlandaområdet där egna förband är i strid med 

motståndaren. Ytterligare en luftlandsättning sker norr om Arlanda där motståndaren 

påbörjar framryckning söderut med syfte att säkerställa fortsatt styrketillväxt. Egna 

förband har till uppgift att hindra motståndaren att nå Arlanda. Planen för att lösa 

detta innebär fördröjningsstrid för att senare kraftsamlat slå motståndaren. (Schubert, 

2015) 

I nuvarande utvecklingsläge finns en modell där förenklade beteendemönster för 

aktiviteterna förflyttning och stridskontakt är beskrivna upp till nivån kompanichef. 

Det handlar om att beskriva de händelser som kan inträffa under förflyttning och vid 

stridskontakt och där redogöra för hur exempelvis en  plutonchef måste agera. Ett 

pågående arbete är att beskriva hur indirekt eld används och vilka effekterna blir. 

Grunden för de beteendemönster som görs kommer från arméns 

markstridsreglementen (MSR) och har implementerats i FLAMES. I dagsläget 
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omfattar modelleringen inte avsutten trupp. Det finns däremot en väl beskriven miljö 

(terräng) med vägar, vattendrag med tillhörande möjlighet att observera och bekämpa 

en motståndare. Resultaten, dvs. hur utfallet värderas mäts med tre variabler. Egna 

utslagna fordon, motståndarens utslagna fordon samt hur många motståndare som 

lyckats passera en försvarslinje. Modellen beskrivs inte mer i detalj här. För mer 

detaljer om modellen hänvisas läsaren till FOI-rapporten ”Lägesrapport september 

2015, Simuleringsbaserad försvarsplanering”  (Schubert, 2015) 

FLAMES primära syfte är att modellera komplexa stridsförlopp översiktlig på 

stridsteknisk och taktisk nivå. Oaktat vilken del av striden som ska studeras omfattar 

modellerna ett scenario och agenter som agerar i scenariot. Agenterna består av 

någon form av teknisk utrustning, exempelvis ett stridsfordon, med tillhörande 

förmågor samt en kognitiv modell. Den kognitiva modellen kan antingen byggas upp 

med hjälp av beteendemönster, eller styras av en operatör under simuleringen (man 

in the loop-simulering). Här har FOI-projektet valt det första alternativet med 

beteendemönster. FLAMES har de senaste decenniet ansetts vara ett kraftfull verktyg 

för simuleringar i förband, dvs. när många enheter är inblandade i simuleringen. Det 

beror främst på möjligheten att beteendemodellera. (Mojtahed et al., 2005) 

Beteendemodellernas betydelse bedöms vara särskilt stor när tidsförhållande, 

styrkeförhållande och utnyttjande av terrängen ska studeras. Ett stort antal 

simuleringar, 100 000 och 1 000 000, behövs för att modellen ska fungera 

tillfredsställande. Detta genomförs med Data farming. (Schubert, 2015) 

Data farming syftar på liknelsen att plantera data i en MoS-process, för att sedan 

skörda den data som blir resultatet av ett stort antal simuleringar. Resultatet är ett 

landskap med data som kan analyseras med syfte att förutspå trender, anomaliteter 

och generellt öka förståelsen för komplexa system. (MSG-088, 2014) 

Varje simuleringsfall i FOI-projektet genomförs dessutom ett flertal gånger för att 

uppnå statistisk signifikans, s.k.  Monte Carlo-simulering. Trots enkla modeller 

innebär detta att simuleringarna kräver så stor datakraft att det i dagsläget utgör en 

begränsning. (Schubert, 2015) 
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3.4.3. Sammanfattning konventionell och agentbaserad modellering 

Väpnad strid på marken är en komplex verksamhet med stor dynamik. På alla nivåer 

finns det icke-linjära händelsemönster som dessutom kontinuerlig måste anpassa sig 

till den miljö som råder. Detta betraktelsesätt är huvudmotiven varför ABM de 

senaste åren fått en framträdande roll inom MoS. Den största fördelen jämfört med 

konventionella metoder är att det går att involvera beteenden och beteendemönster 

ner på lägsta nivå. ABM är inte avsett för att i detalj förutspå en utgång av en 

stridssituation, utan syftar mer till att fördjupa förståelsen av specifika delar av 

striden. En nackdel med ABM är att det i efterhand är svår att förstå ett utfall av en 

simulering. Programmerarna måste av denna anledning lägga stor möda med just 

beteendemönster. För lekmän som inte dagligen arbetar med MoS, är det dock 

fortfarande en tydlig nackdel att utfallet är svårt att förklara. I detta stycke har ett sätt 

att modellera beskrivits mer i detalj, FOI försvarsplaneringsprojekt. Denna modell 

kommer att användas senare för att i någon mån verifiera resultatet. 

Konventionell simulering är däremot relativt lätt att förklara och förstå med dess 

fördelar och begränsningar. Lanchesterekvationerna är i dess enklaste form enkla att 

förstå. Den är dessutom snabb och repeterbar. Lanchesterbaserad modellering 

fungerar tillfredsställande när delar av striden ska studeras, som exempelvis fördelen 

med att kunna förstärka stridsfältet med reserver. Den största bristen med 

Lanchesterbaserade ekvationer är dock att de utgår från ett homogent beteende, 

medan dagens de-centraliserad krigföring förutsätter att chefer på låg stridsteknisk 

nivån agerar självständigt. Dessutom beskrivs stridmiljön ofta inte alls eller endast 

mycket förenklad.  Vidare tillåter inte en Lanchesterbaserad modellering att 

effekterna av nedhållande eld tas med i beräkningarna. Just detta är en vital del inom 

markstriden.  
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3.5. Sammanfattning och slutsatser av kartläggningen 

I detta kapitel har utgångspunkten för uppsatsen tydliggjorts genom att studera FM 

doktrin samt de befintliga modeller som kvalitativt beskriver markstrid. Här har de 

markstridens beståndsdelar kunnat identifierats.  Kapitlet har också redogjort för för- 

och nackdelar med de olika sätten att bygga upp modeller, exempelvis 

Lanchesterbaserade modeller och ABM. Det befintliga ramverket för värdering av 

sensorsystem (COAT/TVS) har beskrivit och dess för- och nackdelar tydliggjorts. 

Syftet har varit att skapa ett empiriskt underlag för kommande analys.  

Slutsatser 

Grunden för att kunna modellera väpnad strid utgår från de grundläggande 

förmågorna, taktiken som nyttjas samt numerären.  

Vid vissa avgränsade syften kan modeller som baseras på Lanchesters ekvationer 

nyttjas. Om syftet däremot pekar mot att analysera hur ny teknik kan påverka det 

mänskliga beslutsfattandet och därigenom utfallet av striden finns det tydliga 

fördelar med att nyttja en ABM.  

Inom ABM är det dock svårt att följa och förstå förloppet och utfallet. Detta är en 

nackdel pga. att resultatet blir svårt att förklara.  

COAT/TVS passar väl in för att ta fram en modell som beskriver markstriden. Den 

främsta anledningen att denna övergripande metod väljs är den pragmatiska 

approachen till val av delmetoder samt hur man i hela processen kan göra antaganden 

och bedömningar. Särskilt skedet planering och modellering kommer att användas 

där framtagandet av förklaringsmodeller genomförs.  Här kommer detaljeringsnivåer 

och taktiskt scenario att avhandlas samt klargöra vilka indata som måste användas. 

Även efterföljande fas, bearbetningsfasen  inkluderat validering med tillhörande 

känslighetsanalys, kommer att tillämpas.  
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4. Analys 

Analysen genomförs med både en kvalitativ och kvantitativ ansats. De 

grundläggande förmågorna är utgångspunkten. Analysen genomförs i fyra steg och 

följer i stort den tidigare beskrivna COAT/TVS-modellen. Under kunddialogen, som 

ska svara på vad som ska göras samt tydliggöra övergripande krav,  handlar det i 

denna uppsats om att svara på vad som ska modelleras, samt vad som är viktigt att 

modellera. Således innebär det att kunddialogen ska identifiera den översta nivå av 

element som ska ingå i modelleringen.  I det andra steget, planering och modellering, 

tydliggörs ett scenario, dvs. en beskrivning av den miljö som ska modelleras.  

Tredje steget utgörs av bearbetningsfasen, figur 3, där de övergripande kraven 

kvalitativt bryts ner till underliggande behov (element) som därefter viktas mot 

varandra. Även relationer mellan elementen kommer att tydliggöras, samt 

variablerna som beskriver elementen. I bearbetningsfasen ingår en känslighetsanalys, 

en del i valideringsprocessen, som ställer kvalitén på indata mot dragna slutsatser.  

	

Figur 3 – Bearbetningsfas 

Det fjärde steget omfattar i denna uppsats en slutlig validering i fyra delmoment. 

Första delmomentet i valideringsprocessen omfattar en jämförelse mellan de 

parametrar som används i redovisade konventionella och agentbaserade modeller 

mot den modell som skapats i föregående steg (steg 3). Denna jämförelse syftar dels 

mot att identifiera likheter, dvs. där parametrarna och elementen överensstämmer. 

Jämförelsen syftar också mot att hitta de element som inte hanteras i konventionella 

och agentbaserade modeller. Andra delmomentet omfattar simuleringar med 

konventionella och agentbaserade modeller för att kunna jämföra utfallet mot den 

framtagna modellen. Det tredje delmomentet omfattar en referensgrupp med 

domänexperter och validering med stöd av delphi-metoden. Dessa experter får 

utifrån ett givet scenario ta ställning till vilka förmågor som är viktigast för att lösa 
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uppgiften. De får även bedöma den framtagna modellen med dess identifierade 

element och relationer. Det fjärde momentet består i att med stöd av frågorna som 

nämndes i uppsatsens inledning, hur tillförsel av UAV, Ledningssystem, kamouflage 

eller förbättrade vapensystem ökar stridseffektiviteten, testa modellen. Detta görs 

kvalitativt med en diskussion med modellen som utgångspunkt. 

4.1. Steg 1 – Vad måste modelleras? 

Från kapitlet teoretiska utgångspunkter drogs en slutsats som ger en inramning åt 

hela analyskapitlet. Den slutsatsen består i att ”grunder för att kunna modellera 

väpnad strid utgår från de grundläggande förmågorna, taktiken som nyttjas samt 

numerär. Den slutsatsen kommer från utgångspunkten att ett förbands 

stridseffektivitet beror på förbandets numerär, förbandets förmågor samt hur väl 

förbandet tillämpar stridsteknik/taktik. Se figur 4. Detta går att härleda från FM 

doktriner (Försvarsmakten, 2011) men även från Balls teorier (Ball, 2003). 	

	
Figur 4 – Stridseffektivitet 

4.2. Steg 2 – Planering och modellering 

Överbefälhavaren skriver i sitt beslut i stort 2015 att våra förband ska kunna verka 

avhållande mot och dessutom möta en motståndare som hotar Sverige. 

Dimensionerande för krigsförbanden skall vara strid mot en kvalificerad 

motståndare. Scenariot bygger således på högintensiv krigföring mot en motståndare 

som har en likartad teknologisk nivå som den svenska FM har. (Försvarsmakten, 

2015) Detta ingångsvärde ger uppsatsen ett fundament att utgå från. Nedanstående 

resonemang hur detta kan omsättas i ett scenario grundar sig på författarens 

erfarenhet som arméofficer vid manöverförbanden.  
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Det övergripande scenario som denna uppsats bygger på är beskrivet till den 

detaljeringsgrad som uppfyller syftet, dvs. att kunna analysera vilka av stridens 

beståndsdelar som måste modelleras. Till att börja med redogörs nu för hur 

scenariots viktigaste beståndsdelar kan variera. Som antyds ovan utgår uppsatsen 

från en högteknologisk motståndare. Detta får till följd att våra svenska markförband 

kan påräkna en motståndare med hög passiv och aktiv skyddsnivå, med hög eldkraft 

både direkt och indirekt samt med en stor förmåga att genom sensorsystem lokalisera 

och identifiera våra förband. Inom verkansområdet förväntas en högteknologisk 

motståndare med telekrigsåtgärder kunna åstadkomma ett läge där effekten av våra 

sambands- och ledningssystem samt sensorer nedgår. De direkta verkanssystemen 

bedöms vara i paritet med våra, likaså förbandens rörlighet. Motståndaren har 

emellertid i högre grad än vi förbandstyper som är skräddarsydda för specifika 

uppgifter. Exempel på detta är luftlandsättningsförband där motståndarens 

pansarfordon har en mycket hög rörlighet, en medelmåttig eldkraft och en låg 

skyddsnivå. Det beror på att rörligheten har prioriterats till förmån för de övriga 

förmågorna. Motsatsen är motståndarens stridsvagnsförband där de direkta 

verkanssystemen (kanon) och skyddsförmågan prioriterats före den stridstekniska 

rörligheten. Det är således viktigt att fastställa mer detaljerat hur motståndaren ser ut 

och vilka förmågor denna har.  

Även terrängen har betydelse. Om scenariot pekar mot en öppen terräng kommer det 

ställa särskilda krav på framkomlighet. Öppen terräng ökar också vikten av att ha 

sensorer med hög upplösning eftersom observationsavstånden som regel är långa. 

Som en direkt följd av detta ökar också bekämpningsavstånden1 vilket genererar krav 

på verkanssystemen som måste kunna hantera långa skjutavstånd. Kommunikation 

med både UK2 och länk underlättas också. Om scenariot däremot utgörs av 

småbruten terräng eller stadsmiljö krymper bekämpningsavstånden. Risken för 

vådabekämpning ökar därmed vilket ställer specifika krav på ett ledningsstödsystem. 

Kommunikation med länk är generellt svårt eller omöjligt. Den uppgift som ska lösas 

påverkar också utfallet och måste därför exemplifieras och beskrivas. Enbart en 
                                                

1 Det avstånd som egna och motståndarens enheter kan verka mot opponenten 
2 Ultrakortvåg 
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analys av uppgiften kan ge betydelsefulla insikter avseende hur de element som 

identifieras bör vägas mot varandra. Ett exempel på detta är att fördröjningsstrid 

innebär för våra förband att de kan välja var striden ska genomföras. Eftersom 

flankerande skjutriktning mot motståndaren alltid eftersträvas minskar betydelsen av 

den egna skyddsförmågan, samtidigt som förmågan till rörlighet och UND/info ökar. 

För att kunna välja plats för striden måste egna förband veta var motståndaren 

förväntas befinna sig och därefter måste enheterna kunna ta sig dit. 

Sammanfattningsvis är det en mängd ingångsvärden som på grund av dess variation 

kommer påverka både hur elementen värderas, men också vilka element som i 

slutläget identifieras som viktigast för att värdera markstrid.  

I denna uppsats kommer nedanstående scenario, se figur 5, fortsättningsvis att 

användas. Scenariot utgör en grund för kommande analys där stridens beståndsdelar, 

elementen, ska identifieras. Scenariot har gjorts så generellt som möjligt för att täcka 

de variationer som nämns ovan, men med tillräcklig detaljeringsgrad  för att kunna 

använda det som en bas för analysen. Uppgiften fördröj har valts eftersom den 

uppgiften vanligtvis löses som en kombination av stridssätten försvar och anfall. 

Hädanefter kommer analysen endast omfatta just detta scenario, och detta kommer 

som påpekats tidigare påverka resultatet. Egen framgång, stridseffektivitet, i denna 

stridssituation omfattas av hur stora motståndarförband som har passerat vårt område 

efter 12 timmar, samt av egna förluster. Terrängen är en blandning mellan småbruten 

och bevuxen terräng vilket medger siktavstånd på maximalt 1000 meter (småbruten) 

och 300 meter (bevuxen) (Försvarsmakten, 2013). Motståndarens huvudfordon 

utgörs av BMP-3 medan våra förband är utrustade med stridsvagn 122 och 

stridsfordon 90.  
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Figur 5 – Scenario 

4.3. Steg 3 – Bearbetningsfasen (hitta element, relationer och variabler) 

I tidigare kapitel finns redogörelser för hur markstriden kan betraktas. Det finns 

tydliga inslag av  mänsklig växelverkan men också av oordning och osäkerhet. För 

att kunna nyttja de inneboende förmågorna hos ett förband krävs som nämndes i 

föregående stycke att en ändamålsenlig taktik nyttjas. För att lyckas med det ställs 

stora krav på kreativitet, initiativ, beslutsförmåga, moral, samarbetsförmåga, lydnad, 

mod, uppfattningsförmåga, snabbhet, precision, m.m. (Försvarsmakten, 2011) 

Syftet med denna uppsats är dock att identifiera hur markstrid kan modelleras för att 

kunna stödja design och avvägningar vid utformning av materielsystem, och mer 

detaljerat - kunna analysera hur en specifik del-förmåga påverkar förbandets 

stridseffektivitet. Det innebär att modellen som i detta kapitel tas fram enbart 

fokuserar på de element som är viktigast just mot detta syfte. Denna avgränsning 

medför en mängd underliggande avgränsningar. Exempel på dessa är enheternas 

utbildningsnivå, hur väl förbanden används (taktik/stridsteknik) samt att exempelvis 

kommunikationssystem, sensorer och fordon nyttjas till dess tekniska 

prestandagräns. Det innebär, på alla nivåer, att rätt order ges vid rätt tillfälle utifrån 

en så god lägesbild som de tekniska sensorerna förmår att leverera. Skyttar nyttjar 

sina vapen optimalt så att endast vapnets egna begränsningar påverkar resultaten 

negativt.  
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4.3.1. Relationer mellan de grundläggande förmågorna (översta elementnivån) 

Vid en första studie av de grundläggande förmågorna hittar vi stridens grundelement 

i förmågorna - verkan, skydd, rörlighet. Underrättelser och uthållighet kan ses som 

basfunktioner, medan ledning i detta sammanhang bör betraktas som en förutsättning 

för att möjliggöra samordning av stridens grundelement samt av basfunktionerna.  

Förmågan rörlighet möjliggör verkan genom att verkanssystemen kan flyttas till en 

plats där de kan verka. För att kunna besluta när och var verkanssystemen ska sättas 

in krävs underrättelser, dvs. bearbetad information avseende de egna och 

motståndaren förband samt om insatsmiljön generellt. För att kunna verka med våra 

verkanssystem, och stödja dem med rörlighet och underrättelser måste dessa 

förmågor skyddas. Förmågan skydd kan uppnås genom kamouflage och vilseledning 

eller genom att öka skyddsnivåerna på våra plattformar. Förmågan uthållighet 

säkerställer att förmågornas tillgänglighet är hög när det behövs. Förmågan uppnås 

exempelvis genom tillgängligheten på materielen. (Försvarsmakten, 2011) 

I det beskrivna scenariot värderas förmågorna ledning, UND/Info samt rörlighet 

högst. Motivet är att stridsplanen bygger på att lokalisera motståndaren, och därefter 

samordna enheterna till en plats där de kan verka. Förmågan  uthållighet värderas till 

nivån under med anledning att uppgiften ska lösas under 12 timmar. Tekniska 

prestanda inom verkansområdet och skyddsområdet värderas lägre. Motivet ligger i 

att de egna stridsfordonen har mycket bra verkan mot BMP-3 i utgångsläget. 

Avseende skyddsförmågan är orsaken att terrängen bedöms kunna ge ett bra skydd 

förutsatt att enheterna kan samordnas och förflytta sig dit. En annan anledning är att 

det egna ballistiska skyddet, i nuvarande version, mot BMP-3 automatkanon bedöms 

som bra. Det egna ballistiska skyddet, i nuvarande version, mot BMP-3 

pansarvärnsrobot bedöms som dåligt. I det första fallet innebär det att tekniska 

ökningar av prestandan inte är nödvändiga. I det andra fallet innebär det att en 

ökning av den tekniska skyddsprestandan skulle behöva vara så kraftig för att klara 

eld från en pansarvärnsrobot att den anses vara icke genomförbar.  
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Figur 6 – Relationer mellan de grundläggande förmågorna. Figuren sammansatt av författaren. 

Efter detta steg anses relationerna, som beskrivs ovan, som utgångsvärden. Nästa 

steg blir att bryta ner enskild förmåga i underförmågor, eller – bryta ner den översta 

elementnivån till underelement.  

4.3.2. Bryt ner översta elementnivån till underliggande element och variabler 

Ledning 

I scenariot är förmågan till ledning central. Stridsplanen bygger på att kraftsamla de 

egna enheterna till den terräng där motståndaren är gripbar. Särskilt i bevuxen 

terräng med siktavstånd under 300 meter innebär detta svårigheter då enheterna inte 

kan se varandra och räckvidden på befintliga kommunikationssystem nedgår. 

(Axberg et al., 2013). Det innebär också svårigheter att ge gemensamma 

utgångspunkter i terrängen. För att samordna rörelsen och därefter verkan krävs 

Ledning. Med Brehmers beskrivning av ledning med fyra funktioner som 

utgångspunkt kan två element identifieras under funktionen ledning. Dessa är 

behovet att kunna kommunicera mellan enheterna, i förbandet, både tal och 

datatrafik, medan den andra är behovet att kunna presentera en lägesbild. Variablerna 

som främst påverkar kommunikationen är sambandssystemens bandbredd samt 

räckvidd. Både dessa variabler går att mäta numeriskt. Variablerna som påverkar 

möjligheten att presentera en lägesbild är ledningsystements presentationsförmåga 

samt dess förmåga till datafusion/databearbetning. Dessa variabler är både kvalitativa 

och kvantitativa.  
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Verkan 

Förmågan att verka avgränsas i denna uppsats till förmågan att fysiskt påverka 

motståndaren. Fysisk påverkan inom markstriden innefattar direkt- och indirekt 

bekämpning av motståndaren. I det beskrivna scenariot behövs förmågan verkan för 

att påverka motståndaren och därigenom fördröja honom. Eftersom scenariot medger 

att de egna förbanden kan välja terräng varifrån striden ska föras (fördröjningsstrid 

inom ett område), nedgår betydelsen av förmågan verkan. Det beror på att den sida 

som kan välja terräng kommer att sträva efter att verka i motståndarens flank där 

dennes skydd vanligen är svagare. Samtidigt innebär småbruten och särskilt bevuxen 

terräng, med korta siktavstånd, att de egna förbandens möjlighet att kraftsamla den 

direktriktade elden är begränsad (Försvarsmakten, 2013). 

En betydelsefull beståndsdel för att kunna använda tillgängliga vapensystem är 

informationsteknologin som bland annat medger att information avseende 

motståndarens läge och verksamhet sprids. (Försvarsmakten, 2014) Därför finns det 

även här ett krav på att kunna kommunicera mellan enheterna samt att kunna 

presentera en lägesbild. Även rörlighet kan åstadkomma verkan med anledning av 

att rörelsen kan uppfattas som ett hot av motståndaren. (Försvarsmakten, 2011)  

Elementen under förmågan verkan utgörs således av en förmåga att upptäcka 

motståndaren, fysisk rörlighet, verkanssystemens effektivitet, kommunikation, samt 

presentera en lägesbild.  Variablerna som definierar upptäcka motståndaren är 

sensorprestanda samt ledningssystemets presentationsförmåga. Inom 

verkanssystemens effektivitet finns de kvantitativa variablerna genomslagsförmåga, 

träffsannolikhet samt ammunitionsmängd. Slutligen definieras fysisk rörlighet av 

variablerna hastighet och framkomlighet, även dessa kvantitativa.  

Rörlighet 

På taktisk och stridsteknisk nivå inom markarenan kan rörlighet bedömas efter 

förbandets manöverförmåga och framkomlighet. I begreppet manöverförmåga ingår 

bland annat hastighet. (Bruzelius et al., 2010) Här påverkar också ledningsaspekten 

eftersom rörligheten är en förmåga som i högsta grad behöver samordnas och 

koordineras. När rörlighet värderas utifrån det givna scenariot blir resultatet att 

förmågan rörlighet är central i denna typ av stridssituation. Orsaken påminner om det 

som nämns ovan. Om platsen kan väljas blir förmågan att ta sig dit avgörande. 
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Sammantagen innebär detta att förmågan rörlighet utgörs av elementen fysisk 

rörlighet, kommunikation samt presentera en lägesbild. Variablerna är nämnda 

tidigare.  

Skydd 

Förmågan skydd uppnås exempelvis genom vilseledning och kamouflage – fysiskt 

kamouflage eller smygteknik. Om motståndaren inte vet var du är, och inte kan 

identifiera dig, kan motståndaren inte heller bekämpa dig. Smygteknik är 

ursprungligen en metod för att minimera radarekon, men kan numera även inkludera 

teknik för att minska IR-signatur och även optisk signatur. På förbandsnivå medför 

en hög förmåga till rörlighet att upptäckt men framförallt identifiering försvåras. 

Därigenom stärks skyddsförmågan. Svårigheten med att lokalisera enheter, 

kompanier eller bataljoner, ligger i att motståndaren vanligen endast kan observera 

del av förbandet. Innan helhetsbilden är klar har förbandet hunnit flytta på sig. 

Enstaka fordon blir tvärtom enklare att upptäcka om de rör sig. På den lägsta nivån 

inom förmågan skydd hittar vi ballistiskt- samt aktivt skydd. (Försvarsmakten, 2011)  

Den betäckta terrängen som beskrivs i scenarion ger goda möjligheter till skydd 

eftersom siktavstånden är korta och att den bevuxna terrängen försvårar för 

motståndarens sensorer att upptäcka våra förband (Försvarsmakten, 2013). 

Om upptäckt, bekämpning och penetration inte kan undvikas måste det finnas 

metoder för att minimera verkan av penetrationen. Detta kan åstadkommas genom att 

ha redundanta system, exempelvis flera lager av skydd på plattformarna och 

dessutom personliga skyddssystem för personalen. (Försvarsmakten, 2011) 

Som en följd av tidigare resonemang, där fördelarna med att kunna välja terräng 

tydliggörs, kommer betydelsen av förmågan skydd att nedgå i ett scenario som 

används i denna uppsats. Kan de egna förbanden välja fritt kommer den plats väljas 

där största möjliga verkan kan nås, samtidigt som skydd med hjälp av terrängen 

kommer att eftersträvas. Ett exempel på detta är regeln ”frontalt skydd, flankerande 

skjutriktning”. Regeln antyder en strävan att alltid söka en eldställning där terrängen 

utgör ett frontalt skydd, samtidigt som verkan kan avges flankerande mot 

motståndaren. (Försvarsmakten, 2013) 
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Sammanfattningsvis utgörs elementen därför av vilseledning, kamouflage, rörlighet, 

redundans, ballistiskt skydd, redundans samt aktivt skydd. Vilseledning antas här 

utgöras av att utifrån en gemensam lägesbild samordna och koordinera eget förbands 

verksamhet med syfte att skapa en felaktig, och för oss gynnsam, 

verklighetsuppfattning hos motståndaren. Därför blir variablerna sensorernas 

prestanda (kvantitativ), ledningsystements presentationsförmåga (kvalitativ), 

sambandssystemens bandbredd (kvantitativ) samt sambandssystemens räckvidd 

(kvantitativ). Kamouflaget antas kunna bedömas med variablerna som anger nivåer 

avseende passivt och aktivt kamouflage. Dessa måste bedömas både kvalitativt och 

kvantitativt. Redundans definieras efter variabeln parallella system som antas vara 

kvalitativ. Aktivt skydd grundar sig på de kvantitativa variablerna räckvidd, dvs hur 

långt från fordonet kan systemet upptäcka och bekämpa ett hot, reaktionstid, 

täckningsområde samt slagkraft. Slagkraft omfattar om systemet kan hantera både 

pilammunition och RSV. Det ballistiska skyddet bedöms utifrån variablerna 

penetrationsskydd (Pil och RSV), skydd mot termobariska system samt minskydd. 

De andra variablerna är nämnda tidigare. 

UND/Info 

UND/info förmågan syftar främst till att ge erforderligt underlag så att beslut kan tas 

avseende  när och var verkanssystemen ska sättas in. I Brehmers DOODA-koncept är 

det tydligt att en klar lägesuppfattning är en förutsättning för att besluten ska tas i rätt 

riktning. Brehmer benämner denna process för orienteringsfunktionen. 

Orienteringsfunktionen omfattar en process där en djupare förståelse av vad som 

skall lösas och vad ska uppnås, samt i vilken miljö detta ska ske. En viktig 

komponent i orienteringsfunktionen är att samla information avseende motståndarens 

verksamhet. Detta får avgörande betydelse på hur förbandet kommer fullfölja 

lösandet av uppdraget – det är med andra ord här inriktningen sker. (Brehmer, 2013) 

I scenariot med fördröjningsstrid, och en stävan att tidigt  skapa en lägesbild i norra 

delen vid bron samt vid stigen/bäcken enligt figur 5, är förmågan UND/info central. 

Utan den lägesbilden ökar risken att besluten blir felaktiga och kommer för sent, eller 

inte alls.  Med anledning av detta är det här av stor vikt att kunna kommunicera 

mellan enheterna i förbandet samt att kunna presentera en lägesbild. Det krävs också 

sensorer för att upptäcka motståndaren samt ett stöd för att fusionera och vidare 
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bearbeta den data sensorerna samlar in. Sensorerna i detta scenario måste kunna 

hantera siktavstånd på maximalt 300 meter. Den bevuxna terrängen bedöms också 

begränsa IR-siktens förmåga att upptäcka och bekämpa motståndaren 

(Försvarsmakten, 2013). Ett alternativ är att förbandet förses med mål-data från 

sidoförband. Variablerna kopplade till dessa element är definierade tidigare. 

Uthållighet 

Förmågan uthållighet bygger på att förbandens materiel är tillgänglig och att det 

finns förnödenheter och ett planerat tekniskt underhåll. (Försvarsmakten, 2011)  

I en fördröjningsuppgift som sträcker sig över 12 timmar blir uthållighetsförmågan 

viktig. Lägg till att förbandet som löser uppgiften i ett gynnsamt fall har haft ett 

förberedelseskede på några dygn. Det gäller därför att skapa och vidmakthålla 

uthållighet på materiel och personal. Det innebär att ett underliggande behov här 

utgörs av den tekniska tillgängligheten, men även en enhetlighet avseende materiel, 

ammunition och drivmedel. Orsaken är att det är rationellt att försörja ett förband 

som endast behöver en typ av drivmedel och få ammunitionssorter. Även här 

påverkar ledningsaspekten. För att samordna och koordinera ovan nämnda 

verksamheter krävs förmågan att kommunicera mellan enheterna i förbandet samt att 

kunna presentera en lägesbild. Variablerna för att bedöma enhetligheten omfattar 

antalet materielsystem, hur många olika typer av drivmedel som krävs samt behovet 

av ammunition med olika kalibrar, alla kvantitativa. Variablerna för den tekniska 

tillgängligheten omfattas av MTBF samt av reparationstider, även dessa kvantitativa.  

4.3.3. Resultat – Kvalitativ analys med de grundläggande förmågorna som bas 

I detta stycke har de grundläggande förmågorna, här benämnda element på den 

översta nivån, inledningsvis analyserats med en relationsbeskrivning. Därefter har 

elementen brutits ner ytterligare en nivå och variabler (figur 7) samt relationer med 

inbördes värdering identifierats (figur 8). Dessa underelement med dess relationer 

kan betraktas som de element som bygger upp stridseffektiviteten vid markförband.  
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De identifierade underelementen är; 

• Verkanssystemens effektivitet 
• Sensorer för att upptäcka motståndaren 
• Aktivt skydd 
• Ballistiskt skydd 
• Vilseledning  
• Redundans 
• Kamouflage 
• Kommunikation (tal/data) 
• Fysisk rörlighet 
• Presentera en lägesbild 

Teknisk tillgänglig  
• Enhetlig materiel, drivmedel och ammunition 
 

De identifierade variablerna som beskriver respektive underelement enligt 

nedanstående figur, samt med högre noggrannhet i bilaga 1, där kopplingen mellan 

elementnivån och tillhörande variabel redovisas i tabellform.  
 

 

Figur 7 – De grundläggande förmågorna (översta elementnivån) nedbrutet till underelement med 
tillhörande variabler. Figuren är sammansatt av författaren. 
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4.3.4. Relationsanalys och elementvärdering 

Relationsanalysen har genomförts med underlag från dels de reglementen (MSR6 

och MSR7) och doktriner (MSD 12) som reglerar markstriden, och dels från 

författarens erfarenhet. 

 
Figur 8 – Relationsanalys och elementvärdering. Figuren är sammansatt av författaren. 

Relationsanalys och elementvärderingen, figur 8, utgår från att det sammafällda 

värdet är en kombination av antal relationer samt hur stark respektive relation är.  

4.3.5. Resultat av elementvärdering 

Resultatet pekar mot att sensorer för att upptäcka motståndaren är det tyngst 

vägande elementet vid markstrid i ett scenario som beskrivits. På nivån under hamnar 

elementen Teknisk tillgänglighet, Presentera en lägesbild, Redundans samt 

verkanssystemens effektivitet. Resultatet antyder däremot tydligt att det är  av vikt att 

ta med just dessa element vid modellering av markstrid. En förlängning av 

resonemanget blir att om inte dessa element tas med finns risk att resultatet blir 

missvisande.  

 

! Tydlig och stark relation 

↪ ️ Relation finns - ej stark och tydlig 
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Verkanssystemens effektivitet ! ! ↪ ️ ⏺ 4 MEDEL

Sensorer för att upptäcka motståndaren ! ! ↪ ️ ↪ ️ ! 5 HÖG

Rörlighet ↪ ️ ↪ ️ ! ⏺ ⏺ 5 LÅG

Aktivt skydd ! ! 2 LÅG

Ballistiskt skydd ! ! 2 LÅG

Vilseledning ↪ ️ ↪ ️ ↪ ️ ↪ ️ ↪ ️ 5 LÅG

Redundans ⏺ ! ⏺ ⏺ ! 5 MEDEL

Kamouflage ⏺ ! ⏺ ↪ ️ 4 LÅG

Kommunikation (tal/data) ↪ ️ ⏺ ↪ ️ ! ⏺ ⏺ 6 LÅG

Presentera en lägesbild ↪ ️ ↪ ️ ↪ ️ ! ↪ ️ ↪ ️ 6 MEDEL

Teknisk tillgänglighet ! ⏺ ↪ ️ ⏺ ! 5 MEDEL

Enhetlig materiel, drivmedel och ammunition ⏺ ⏺ ⏺ ! 4 LÅG
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Valideringen kommer hädanefter utgå från att de element som påverkar utfallet av 

markstriden, med tidigare beskrivet scenario som grund, värderas enligt följande 

nivåer: 

• Sensorer för att upptäcka motståndaren      Nivå 1 – störst betydelse 
• Verkanssystemens effektivitet   Nivå 2 – stor betydelse 
• Teknisk tillgänglighet   Nivå 2 – stor betydelse 
• Presentera en lägesbild  Nivå 2 – stor betydelse 
• Redundans   Nivå 2 – stor betydelse 
• Kamouflage   Nivå 3 – betydelse 
• Kommunikation (tal/data)  Nivå 3 – betydelse 
• Fysisk rörlighet   Nivå 3 – betydelse 
• Aktivt skydd   Nivå 3 – betydelse 
• Ballistiskt skydd    Nivå 3 – betydelse 
• Vilseledning   Nivå 3 – betydelse 
• Enhetlighet (mtrl, drivmedel, ammunition) Nivå 3 – betydelse  

4.3.6. Känslighetsanalys 

De element som identifierats bedöms som allmängiltiga för att definiera markstrid. 

Även om det, som uppmärksammats tidigare, kommer att finnas stora variationer 

beroende på scenario avseende elementens relationer och värdering kommer 

elementen som sådana att ligga fast. Variablerna kommer däremot kunna ändras. Ett 

exempel på detta kan vara elementet ballistiskt skydd. Variablerna som ligger under 

detta element handlar om att stå emot pil- och RSV-stridsdelar, minor och 

termobariska verkansdelar. Om motståndaren däremot i stor omfattning börjar 

använda flygbomber mot stridsfordon, eller sidverkande IED-laddningar blir 

variablerna annorlunda. Då måste modellen tillföras variablerna skydd mot 

sidverkande IED, m.m. Dessa osäkerheter och variationer i relationer och värderingar 

kommer i allra högst grad påverka hur modellen presterar. Därför är det viktigt att 

noggrant fastställa vilket scenario som ska ligga till grund för modellen. Det påverkar 

främst relationer och värderingar, möjligen också variabler.  
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4.4. Steg 4 – Validering 

Med validering menas generellt att på något sätt bevisa att studien eller resultatet 

uppfyller de krav som dess tillämpning ställer på den. (Försvarsmakten, 2011) Mer 

specifikt handlar validering i denna uppsats om att kontrollera att modellen som 

tagits fram går att använda. Ett sätt att göra det är studera hur modellen beter sig i 

jämförelse med det verkliga systemet, dvs. ett förband i en stridssituation. Denna 

jämförelse måste resultera i att det finns likheter mellan modellen och 

stridssituationen för att efterföljande simuleringars resultat ska vara tillförlitliga. 

4.4.1. Jämför element som uttrycks som parametrar i redovisade modeller 

Det första steget i valideringen består av en jämförelse mellan parametrar som nyttjas 

i konventionella och agentbaserade modeller mot den modell som skapats. 

Jämförelsen syftar till att hitta likheter där parametrarna och elementen 

överensstämmer.  

	
Figur 9 – Antal parametrar som finns i redovisade modeller. Figuren är sammansatt av författaren. 

Det finns tre direkta slutsatser att dra efter ovanstående jämförelse. Den första 

handlar om ett identifierat gap. Den information som kommer från kapitlet 

kartläggning pekar mot att det i dagsläget inte finns någon modell som hanterar hur 

vilseledning, förmågan att presentera en lägesbild, datafusionssystem samt en 

enhetlighet avseende materiel, drivmedel och ammunition, påverkar 

stridseffektiviteten. Det beror med stor sannolikhet på att dessa element är svåra att 

både modellera och värdera. Som ett resultat av detta hanterar de modeller som anges 
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i figur 9 dessa element genom att betrakta dem som ideala. Exempelvis är 

enhetligheten är optimal och systemen för datafusion fungerar till 100%. Det innebär 

i slutänden att de inte påverkar resultatet. I några modeller, Lanchester och Salvo-

ekvationen, är det tydligt att de förutsätter att ”alla ser alla”, dvs en 100% korrekt 

lägesuppfattning. Den andra slutsatsen är att Hughes Salvo-ekvationer tar hänsyn till 

relativt många parametrar. Samtidigt är ekvationen enkel att både tillämpa och förstå. 

Den tredje och viktigaste ur en valideringssynpunkt är att alla parametrar som 

beskrivs de Lanchesterbaserade ekvationerna är identifierade (som element) i den 

kvalitativa analysen. Detta styrker i någon omfattning modellens validitet. 

4.4.2. Simuleringar med konventionella och agentbaserade modeller  

Salvo-ekvationen 

Denna del av valideringen genomförs genom att använda Salvo-ekvationen för att 

utreda om identifierade grundelementen påverkar ett förbands stridseffektivitet. Detta 

görs genom att justera parametrarna i ekvationen som värderar respektive element 

och därefter undersöka utfallet. Elementen tas ur nivå 1 och 2, dvs; sensorer för att 

upptäcka motståndaren (nivå 1) samt verkanssystemens effektivitet, teknisk 

tillgänglighet, datafusionssystem, presentera en lägesbild och redundans (nivå 2). 

Salvo-ekvationen är som tidigare nämnts konstruerad för sjö/missilstrid. Eftersom 

syftet här är att analysera markstrid krävs ett antal antaganden för att gå vidare. 

Elementet sensorer för att upptäcka motståndaren analyseras genom att ändra på 

parametern 𝜎?/)	(scouting	effectiveness) och Vapensystemens verkan analyseras 

genom att ändra på parametrarna 𝑃<=/<5 (träffsannolikhet) samt 𝑎7/9	(antal avfyrade 

missiler).  

Logiken att nyttja parametern 𝑃<=/<5 för att definiera Vapensystemens verkan är 

tydlig. Om ekvationen studeras (se formel 4) återfinns 𝑃<=/<5 i täljaren eftersom den 

ingår i ∝ (∝	= 	𝑎7/9	𝑃<=/<5) eller Striking power = antal avfyrade missiler x 

träffsannolikhet. Grundförmågan Skydd, som i den identifierade modellen bland 

annat definieras av redundans, kamouflage och aktivt/passivt skydd, finns inte direkt 

beskrivet i ekvationen.  Däremot finns parametern 𝑎:/𝑏: som är antalet av styrka A/B 

projektiler/missiler som neutraliseras av respektive plattform i styrka B/A. I denna 
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uppsats anpassas 𝑎:/𝑏: till att omfatta en kombination av redundans, kamouflage och 

aktivt/passivt skydd vid respektive stridsfordon, benämns nedan skyddsförmåga.   

För att skapa ett referensutfall jämställdes alla värden i ekvationen, se figur 10. 

Resultatet blir då en jämn och kontinuerlig reducering (utnötning) av styrka A/B. 

Nästa steg blir att öka ovan nämnda parametrar för att därefter analysera utfallet.  

 

Figur 10 – Utfall Salvo-ekvationen med jämställda värden 
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Elementet sensorer för att upptäcka motståndaren	

I figur 11 ökas parametern 𝜎?	 10 % för att möjliggöra analys avseende vilken 

påverkan sensorer för att upptäcka motståndaren har på utfallet.  

 

Figur 11 – Utfall Salvo-ekvationen med ökad 𝝈𝑨	 10 % 

Utfallet indikerar att en 10 % ökning av styrka A sensorförmåga för att upptäcka en 

motståndare medför ett tydligt positivt utfall på hur många ur styrka B som blir 

utslagna av varje salva. Fem salvor (10 projektiler/enhet)  krävs för att helt slå ut 

styrka B, medan styrka A inte har några förluster alls efter den andra salvan. 

Sensorförmåga kan betraktas som sensorernas prestanda, dvs. upplösning, avstånd, 

störtålighet, m.m. 

 

Elementet Verkanssystemens effektivitet	

Här ökas parametern 𝑃<= 10 % för att analysera vilken påverkan vapensystemens 

verkan har på utfallet. Med anledning av ekvationens konstruktion (formel 4) är 

värdena 𝑃<=/<5 och 𝜎?/)	jämställda, dvs ett ändrat värde på någon av dessa 

parametrar påverkar utfallet lika mycket. Därför blir utfallet som vid ökad 

sensorförmåga - en 10 % ökning av styrka A träffsannolikhet ger ett utfall där styrka 

B är helt utslagen efter fem salvor (tio projektiler/enhet). Styrka A inte har några 

förluster alls efter den andra salvan.  

 

A ökad förmåga upptäcka motst. (10 %) 
𝜎?	ökas med 10 % för styrka A 
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Elementen redundans, kamouflage och aktivt/passivt skydd	

Som nämndes tidigare omfattar 𝑎:/𝑏: i denna uppsats en kombination av redundans, 

kamouflage samt aktivt/passivt skydd hos respektive stridsfordon. I figur 12 ökas 

parametern 𝑎: 10 % för att analysera vilken påverkan dessa element har på utfallet.  

 

Figur 12 – Utfall Salvo-ekvationen med ökad 𝒂𝟑 10 % 

Även här ser vi ett utfall där en marginell ökning avseende skyddsförmågan får ett 

tydligt utfall avseende hur många av styrka B enheter som blir utslagna. Efter fem 

salvor (tio projektiler/enhet) är styrka B neutraliserad. Skillnaden jämfört med 

träffsannolikhet och sensorförmåga är att antalet förluster blir mindre vid en ökning 

av skyddsförmågan. Även detta går att härleda till ekvationen. σc/d	får bara anta ett 

värde mellan 0 och 1, medan dessa begränsningar inte finns för a:/b: som i 

ekvationen anger antal projektiler/missiler som neutraliseras av respektive plattform, 

dvs. absoluta tal. Träffsannolikheten Phi/hj	är i ekvationen en del av ∝ (∝	=

	a7/9	x	Phi/hj) eller Striking power = antal avfyrade missiler x träffsannolikhet. Totalt 

sett innebär detta att skyddsförmågan har en fördel i ekvationen.  
 
Sammanfattningsvis kan Salvo-ekvationen till del validera den framtagna modellen. 

Elementen sensorer för att upptäcka motståndaren samt verkanssystemens 

effektivitet kan modelleras med Salvo-ekvationen. Även elementet redundans kan 

delvis modelleras. Däremot medger Salvo-ekvationen inte värdering av hur teknisk 

tillgänglighet och presentera en lägesbild påverkar utfallet. 

Ökad skyddsförmåga styrka A (10 %) 
𝑎: ökas med 10 % för styrka A 
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ABM (FOI försvarsplaneringsprojekt) 

Som en del av valideringsprocessen genomfördes 25 simuleringar i den 

agentbaserade modell som FOI i Kista har under utveckling. Modellen beskrevs 

översiktligt i tidigare. I sammanhanget är 25 simuleringar få i jämförelse med de 500 

000 – 1 000 000 som vanligen utförs. Simuleringen genomfördes genom att det 

skapades ett intervall för fyra parametrar, sensorräckvidd (1500 och 2500 meter), 

hastighet (30, 50 och 70 km/h), ammunition stridsvagn (8 eller 24 granater) samt 

ammunition stridsfordon 90 (60 eller 120 granater). Därefter genomfördes 

simuleringarna där modellen slumpmässigt ”agerade” med egna och motståndarens 

förband. Det innebär att vissa simuleringar endast omfattade en egen pluton, medan 

andra omfattade upp till tio plutoner. Resultatet redovisas i sin helhet i bilaga 2. En 

inledande analys av resultaten indikerar svårigheter med att se korrelationer. Inget av 

de element som tidigare identifierades kunde påvisa ett samband med simuleringens 

utfall.  Däremot visade resultatet en trend som påvisar att en ökad egen numerär 

påverkat utfallet positivt, se figur 13. 

 
Figur 13 – Förhållandet mellan det antal motståndare som passerar försvarslinjen och den egna 
numerären. Figuren är sammansatt av författaren i Excel. 

Hughes för i sin Salvo-ekvation ett resonemang som går ut på att ett fartygs 

slagförmåga = antal avfyrade missiler x träffsannolikhet. Om ett likande resonemang 

förs inom markdomänen kan ett förbands slagförmåga beskrivas som en funktion av 

antal granater som medförs x hastigheten x sensorräckvidden x numerären. I 

resultatet som visas i figur 14 går det att utläsa en trend som pekar mot att 

slagförmågan påverkar utgången av striden avseende det antal av motståndaren som 

passerar en försvarslinjen. Dock kan resultatet också ses som stokastiskt.  En slutsats 
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här är att underlaget är för osäkert och för knapphändigt. Om fler simuleringar 

genomförs skulle en mer säker bedömning möjligen kunna göras.  

 
Figur 14 – Förhållandet mellan det antal motståndare som passerar försvarslinjen och den egna 
slagförmågan. Figuren är sammansatt av författaren i Excel. 

Sammanfattningsvis kan ABM inte verifiera den modell som tagits fram. Som 

nämnts tidigare är inte huvudsyftet med ABM att genomföra punktprediktion, utan 

snarare att kunna påvisa trender och tendenser. Därför är resultatet i sig inte 

förvånande även om utfallet efter ett större antal simuleringar kan bli ett annat. 

4.4.3. Domänexperter bedömer modellen  

I detta steg av valideringen har Delphi-metoden nyttjats. Metoden utvecklades 

ursprungligen inom den amerikanska militären för att möjliggöra prognostisering av 

kommande vapenteknologier. En fördel med metoden är att den i någon omfattning 

tar hänsyn till kollektivet. Det finns inte heller någon hierarki eller värdering i svaren 

– allas synpunkter är lika mycket värda.  Dessa fördelar antyder att metoden kan vara 

ett värdefullt stöd som prognosverktyg. De nackdelar som metoden för med sig är 

främst att urvalet av domänexperterna är känsligt. Det blir aldrig säkert att dessa 

experter vet bäst. Dessutom har de som verkligen utgör expertisen inom ett området 

ett arv av beteendemönster och uppfattningar som kan göra det svårt att förutse 

effekten av förändringar. (Linstone & Turoff, 2002) 
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Vid tillämpningen av Delphi-metoden i denna uppsats har författaren valt ett 

tillvägagångssätt som ger domänexperterna utrymme att delge sina egna 

uppfattningar. Urvalet av experter har genomförts genom att endast välja de individer 

som i närtid, senaste fem åren, tjänstgjort som chef för stridande kompani eller som 

chef operationssektionen vid bataljonsstab. En expert saknar ovanstående men har 

valts eftersom han har stridserfarenhet. Totalt har nio domänexperter nyttjats. 

Valideringen enligt delphi-metoden genomfördes som två moment. Inledningsvis 

genomförde domänexperterna en egen analys avseende vilken förmåga eller tillförd 

enhet de skulle välja i ett visst scenario. Scenariot som användes var en förenklad 

version av det som beskrivs tidigare under steg 2. Orsaken till att inleda med detta 

var att domänexperterna inte skulle färgas av den framtagna modellen. Därefter 

redovisades den framtagna modellen varvid domänexperterna fick besvara frågor 

som omfattade brister, förtjänster och eventuell utvecklingspotential hos modellen. 

Frågorna som har besvarats beskrivs i detalj i bilaga 3.  

Domänexperter analyserar ett scenario 

Resultatet av detta steg i valideringen redovisas här i en förkortad sammanställd 

version. De kompletta svaren med kommentarer från domänexperterna finns digitalt 

hos författaren. Det inledande utfallet, där domänexperterna valde avseende tillförsel 

av förmåga eller tillförda enheter, resulterade i nedanstående prioritering - i fallande 

ordning. (högst upp = viktigast) 

• Öka egen sensorförmåga med 20% 

• Tillföra två stridsfordon (öka numerären från tio till tolv, tillförsel 20 %) 

• Öka effektiviteten (träffsannolikhet, genomslag) på egna huvudvapen med 20% 

• Öka egen skyddsförmåga, passiv/aktiv med 20% 

• Ökad förmåga att sprida lägesinformation med 20% 

Utfallet är relativt jämbördigt mellan de två översta (sensorförmåga och tillförda 

stridsfordon). Även de tre sista förmågorna fick ett likställigt utfall. Detta innebär att 

utfallet bör betraktas som två nivåer där sensorförmåga och tillförda stridsfordon 

hamnar högst, medan effektivitet på huvudvapen, skyddsförmåga och förmåga att 

sprida lägesinformation hamnar en nivå lägre.  
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Domänexperternas motiv för varför de prioriteras som de gjort skiljer sig. De som 

prioriterat sensorförmåga högt motiverar det exempelvis med att ”vi med bättre 

sensorer kan upptäcka motståndaren i tid för att hamna i en förhandssituation”. I en 

förhandssituation kan de egna förbanden välja att disponera enheterna så att 

överraskning och lokal överlägsenhet uppnås. Ett annat motiv består i att en ökad 

sensorförmåga ökar uthålligheten eftersom våra förband kan välja tid och plats för 

var vi ska anfalla om vi vet var motståndaren finns.  

Resultatet bedöms bekräfta att den framtagna modellen motsvarar de krav 

verkligheten ställer på den. Den huvudsakliga orsaken är att sensorförmåga är 

viktigast i den framtagna modellen, samt att verkanssystemens effektivitet ligger 

högt även där.  

Domänexperter analyserar den framtagna modellen 

I detta moment framkom att modellen beskriven visuellt som en figur är enklare att 

förstå än tabellformen (bilaga 1). Domänexperterna identifierade vidare att ett antal 

underelement saknades i modellen. En av dessa var elementet fysisk rörlighet som 

kommer att inordna sig under grundförmågan skydd. Rörligheten i sig gör det svårare 

för motståndaren att både identifiera och bekämpa egna förband, därför stärker 

rörligheten skyddet. Ett annat var elementet redundans under grundförmågorna 

ledning samt UND/info. Redundans i sambandssystem och ledningsstödsystem är 

viktiga komponenter inom ledningsförmågan då telestörning, felfunktion och långa 

avstånd kan försvåra ledningsförmågan. Ett liknande resonemang kan föras avseende 

redundans inom grundförmågan UND/info. Om motståndaren genomför åtgärder för 

att störa våra sensorer, exempelvis telestörning eller signaturanpassning, måste vi ha 

redundans i våra sensorer. Redundans dels i meningen att kunna verka på olika 

avstånd från det som ska upptäckas och dels att kunna använda olika tekniker för att 

upptäcka motståndaren. Med detta menas att ha tillgång till sensorer som verkar 

genom signalspaning, markradar, IR, m.m. Även detta resultat anses, efter ovan 

nämnda justeringar, stärka modellens validitet. 

Flest synpunkter och förslag framkom avseende relationerna mellan elementen och 

de grundläggande förmågorna (översta elementnivån) i modellen. Ett exempel på 

detta är att sensorer för att upptäcka motståndaren påverkar uthålligheten positivt 
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eftersom det ökar möjligheten att undgå eller bekämpa motståndaren. Ett annat 

exempel är att elementet framkomlighet påverkar UND/info eftersom framkomlighet 

möjliggör att våra enheter kan ta sig till en plats där UND kan inhämtas. Det 

framkom också ett behov att lägga till en relation för negativ påverkan. Exempelvis 

kommer en ökning av ballistiskt skydd påverka rörligheten negativt med anledning 

av ökad vikt. Resultatet av validering med Delphi-metoden kräver att modellen 

uppdateras, vilket kommer att genomföras i kapitel 5.  

4.4.4. Kvalitativ kontroll av framtagen modellen  

Som nämndes i uppsatsens inledning och som visats i detta stycke har ambitionen 

varit att säkerställa att modellen kan användas för det syfte som den var tänkt för och 

att begränsningar och tillkortakommanden lyfts fram. Syftet med modellen är att 

kunna analysera hur en förändring i en specifik förmåga påverkar förbandets 

stridseffektivitet. Ett exempel att göra detta är att använda de frågor som lyftes fram i 

inledningen. I detta stycke kommer var och en av dessa frågor ställas mot den 

framtagna modellen. 

Värdering av förmågor och element ligger fast sen tidigare analys. De grundläggande 

förmågorna värderas enligt rörlighet, ledning och UND/Info – högst, uthållighet – 

medel och verkan samt skydd – låg. Motiven och resonemangen bakom denna 

värdering finns i steg 3 av analysen. Värdering, nivå 1-3, av elementen ligger också 

fast enligt tidigare steg 3 i analysen: 

• Sensorer för att upptäcka motståndaren      Nivå 1 – störst betydelse 
• Verkanssystemens effektivitet   Nivå 2 – stor betydelse 
• Teknisk tillgänglighet   Nivå 2 – stor betydelse 
• Presentera en lägesbild  Nivå 2 – stor betydelse 
• Redundans   Nivå 2 – stor betydelse 
• Kamouflage   Nivå 3 – betydelse 
• Kommunikation (tal/data)  Nivå 3 – betydelse 
• Fysisk rörlighet   Nivå 3 – betydelse 
• Aktivt skydd   Nivå 3 – betydelse 
• Ballistiskt skydd    Nivå 3 – betydelse 
• Vilseledning   Nivå 3 – betydelse 
• Enhetlighet (mtrl, drivmedel, ammunition) Nivå 3 – betydelse 
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Figur 15 – Variablerna som påverkas av en tillförd förmåga/resurs 

Hur påverkar tillförsel av en UAV på kompaninivå strideffektiviteten? (BLÅ) 

Enligt den framtagna modellen påverkas variablerna sensorprestanda, antalet 

sensorer samt olika sensorer – totalt fem variabler, se figur 15. I värderingen hamnar 

sensorförmåga på nivå 1, dvs. den har störst betydelse, samtidigt som förmågan 

UND/Info värderas högst. Ett större informationsöverläge innebär möjlighet att 

taktisera och att aktivt skapa lokal överlägsenhet för att bekämpa motståndaren. 

Stridssituationen i sig kommer ge ytterligare information som leder till en ännu bättre 

lägesbild. Men precis som nämnts tidigare i analysstycket måste värderingen sättas i 

ett detaljerat sammanhang eller scenario. Om uppgiften gäller försvarsstrid eller 

fördröjningsstrid med goda tidsförhållanden stämmer den generella bilden troligen 

relativt väl. Om uppgiften däremot ändras till en anfallsuppgift med korta 

tidsförhållanden sjunker värdet av en UAV på kompaninivå markant. Det kommer 

helt enkelt inte finnas tid att använda den. I nuvarande scenario bedöms dock en 

tillförd UAV påverka stridseffektiviteten i positivt.  

Hur påverkas stridseffektiviteten om stridsfordonens direktverkande 

vapensystem (kanon och kulspruta) förbättras till en specifik nivå? (GRÖN) 

Enligt den framtagna modellen påverkas variabeln genomslagsförmåga (antagande) 

– totalt en variabel, se figur 15.  I värderingen hamnar verkanssystemens effektivitet 

på nivå 2, dvs. medel betydelse, samtidigt som förmågan verkan värderas lägst i detta 
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scenario. Förmågan till verkan är alltid central, markstriden handlar i grunden främst 

om att med kinetisk energi slå ut en motståndare. Som motiverats tidigare faller dock 

förmågans betydelse i detta scenarion då våra enheter, stridsfordon 90 och stridsvagn 

122, redan i utgångsläget har god verkan mot BMP-3. Därför kommer 

strideffektiviteten inte påverkas nämnbart av att förbättra de direktverkande vapnens 

effektivitet. 

Hur påverkas strideffektiviteten på kompaninivå om ett ledningsstödsystem 

tillförs? (RÖD) 

Enligt den framtagna modellen påverkas variabeln ledningssystemets 

presentationsförmåga (antagande) – totalt sju variabler, se figur 15.  I värderingen 

hamnar ledningssystemets presentationsförmåga på nivå 2, dvs. medel betydelse, 

samtidigt som förmågan ledning värderas högst i detta scenario. En ökad 

ledningsförmåga, som påverkas direkt av ett tillfört ledningssystem, medför 

möjlighet att taktisera och att aktivt kraftsamla egna förband för att uppnå lokal 

överlägsenhet. Ett tillfört ledningssystem stärker dessutom alla förmågor. Av den 

anledningen kommer strideffektiviteten påverkas i hög grad genom att tillföra ett 

ledningssystem.   

Hur påverkas strideffektiviteten på kompaninivå om system och materiel för att 

undgå upptäckt av motståndarens radar/IR/optiska system tillför? GUL 

Enligt den framtagna modellen påverkas variablerna passivt/aktivt kamouflage – 

totalt två variabler, se figur 15.  I värderingen hamnar kamouflage på nivå 3, dvs. låg 

betydelse, samtidigt som förmågan skydd värderas lägst i detta scenario. 

Anledningen är att bland annat att terrängen kommer kunna erbjuda ett visst skydd. 

Av dessa orsaker kommer stridseffektiviteten inte påverkas nämnvärt av ett tillfört 

kamouflagesystem i detta scenario. 

 

Om ett förband tillförs en resurs stärks något av elementen och därmed en förmåga. I 

samtliga fall finns det dock även negativa effekter som följer med att tillföra resurs. I 

fallet med UAV består de negativa effekterna av att en flygande farkost medför en 

större risk för upptäckt, förutsatt att motståndaren har system för att upptäcka små 

flygande farkoster. Ytterligare ett materielsystem påverkar också uthålligheten 

negativt eftersom det blir fler materielsystem att reparera och underhålla. Om de 
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direktverkande vapensystemen på respektive fordon måste förbättras är en väg att gå 

att öka kalibern. Ökad kaliber medför dock negativa effekter i avseendet 

ammunitionsförvaring, dels internt på respektive fordon men även inom 

logistikfunktionen där ammunitionsförsörjningen måste hantera potentiellt tyngre 

och större ammunition. I fallen kamouflagesystem och ledningssystem omfattar de 

negativa följderna främst att förbandet får ytterligare ett materielsystem att reparera 

och underhålla. Dessa negativa effekter omhändertas i nuläget inte av modellen.  

4.4.5. Resultat av validering 

Jämförelse mellan parametrar (element) som nyttjas i konventionella och 

agentbaserade modeller mot den framtagna modellen, validerar modellen till viss del. 

Orsaken är att alla parametrar som används i konventionella modeller finns 

representerade i den framtagna modellen. Salvo-ekvationen har delvis validerat den 

framtagna modellen eftersom den förmår att modellera sensorer för att upptäcka 

motståndaren, verkanssystemens effektivitet samt fysisk rörlighet. Även elementet 

redundans kan till viss del modelleras.  

ABM kan inte validera modellen. Delfi-metoden har validerat modellen då den 

bekräftat att den motsvarar verklighetens krav. Metoden har också tillhandahållit 

viktiga förbättringsåtgärder avseende tillförda element samt en utvecklad 

relationsbeskrivning. Sista steget i valideringen där modellen testas med stöd av 

frågorna från inledningen, visar hur modellen kan nyttjas. Resultatet blev att även 

detta steg bedöms stärka modellens validitet. Här uppmärksammades dock att 

modellen inte hanterar de negativa effekter som uppstår parallellt med att en del-

förmåga tillförs. Det sistnämnda påverkar modellens och medför att en uppdatering 

av modellens relationsanalysen måste genomföras.  
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4.4.6. Uppdatering av relationsanalys 

Verkan - En strävan mot enhetlighet avseende verkanssystem och skyddssystem kan 

innebära att dessa förmågor minskas. Det kan ur en uthållighetssynpunkt vara mer 

rationellt att välja system som har en lägre prestanda men är enhetliga.  

Skydd - Ett aktivt skydd på fordon stärker skyddsförmågan, men innebär samtidigt 

en ökad risk för personal utanför fordonet pga. splitter och tryck från det aktiva 

systemet.  

Rörlighet - Ett ökat ballistiskt skydd medför vanligen en ökad vikt vilket påverkar 

rörligheten negativt. 

Uthållighet - Om en ökad del-förmåga utgörs av ett nytt tekniskt system innebär det 

en negativ påverkan inom uthållighet. Orsaken är att systemet ska kunna försörjas 

och repareras. Detta kan kräva utökade logistikkedjor. 

Den uppdaterade relationsanalysen redovisas i kommande resultatkapitel.  
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5. Resultat och Diskussion 

Detta kapitel kommer inledningsvis att besvara uppsatsens frågeställning. Därefter 

förs en diskussion där uppsatsens resultat tolkas och dess reliabilitet och validitet 

redovisas. Därefter redovisas uppsatsens slutsatser. Slutligen redovisas förslag på 

framtida studier.  

5.1. Resultat 

Uppsatsens frågeställning lyder; 

• Vad inom markstrid bör modelleras för att kunna stödja design och 

avvägningar vid utformning av materielsystem?  

• Delfrågor, 

o Vilka är markstridens viktigaste element? 

o Vilka relationer finns mellan elementen och hur värderas de mot 

varandra? 

o Med vilka variabler kan elementen beskrivas? 

För att svara på Vad som måste modelleras, elementen, samt med vilka variabler 

elementen kan beskrivas, utgör den framtagna uppdaterade modellen svaret. Den 

kompletta modellen finns i bilaga 4. Figur 16 redovisar hur resultatet bör läsas. 

	

Figur 16 – Modell av resultatet. Figuren är sammansatt av författaren. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 59 (64) 
Major Jan Lundberg 
HSU/T 14-16 2016-03-29 
	
För att svara på vilka relationer som finns mellan elementen och hur de värderas 

mot varandra beskrivs svaren i nedanstående lista avseende värdering, samt i den 

uppdaterade figur 17 avseende relationer.  

 

• Sensorer för att upptäcka motståndaren      Nivå 1 – störst betydelse 
• Verkanssystemens effektivitet   Nivå 2 – stor betydelse 
• Teknisk tillgänglighet   Nivå 2 – stor betydelse 
• Presentera en lägesbild  Nivå 2 – stor betydelse 
• Redundans   Nivå 2 – stor betydelse 
• Kamouflage   Nivå 3 – betydelse 
• Kommunikation (tal/data)  Nivå 3 – betydelse 
• Fysisk rörlighet   Nivå 3 – betydelse 
• Aktivt skydd   Nivå 3 – betydelse 
• Ballistiskt skydd    Nivå 3 – betydelse 
• Vilseledning   Nivå 3 – betydelse 
• Enhetlighet (mtrl, drivmedel, ammunition) Nivå 3 – betydelse  

 

	
Figur 17 – Uppdaterad relationsanalys och elementvärdering efter validering. Figuren är sammansatt av 
författaren. 

5.2. Reliabilitet och validitet 

Avseende uppsatsens reliabilitet har antagande och förenklingar gjorts vid ett flertal 

tillfällen under analysen. Exempel på detta är scenariot som är beskrivet översiktligt. 

Ett annat exempel är att endast element som är direkt kopplade till när ett tekniskt 

system tillförs, har tagits med i analysen. Dessa förenklingar har gjorts för att 

modellen ska vara användbar mot sitt syfte. Om modellen blir för  komplicerad 

tappar den i användbarhet. Dock måste begränsningarna beaktas när modellen 

tillämpas. Faktorer som utbildningsnivå, personaluppfyllnad och moral har betraktas 

utifrån ideala förhållanden där de inte påverkar resultatet. Totalt sett har 

förenklingarna påverkat reliabiliteten negativt. Avseende modellens validitet 

V
er

ka
n

Sk
yd

d

R
ör

lig
he

t

Le
dn

in
g

U
N

D
/In

fo

U
th

ål
lig

he
t

A
nt

al
  +

 r
el

at
io

ne
r

A
nt

al
 - 

re
la

tio
ne

r

Sa
m

m
an

fä
llt

 v
är

de

Verkanssystemens effektivitet ! ! ↪ ️ ⏺ ❌ 4 1 MEDEL

Sensorer för att upptäcka motståndaren ! ! ↪ ️ ↪ ️ ! ⏺ ❌ 6 1 HÖG

Rörlighet ↪ ️ ↪ ️ ! ⏺ ⏺ ⏺ 6 LÅG

Aktivt skydd ! ❌ ! ❌ 2 2 LÅG

Ballistiskt skydd ! ❌ ! ❌ 2 2 LÅG

Vilseledning ↪ ️ ↪ ️ ↪ ️ ↪ ️ ↪ ️ 5 LÅG

Redundans ⏺ ! ⏺ ⏺ ⏺ ! 6 MEDEL

Kamouflage ⏺ ! ↪ ️ ⏺ ↪ ️ ❌ 4 1 LÅG

Kommunikation (tal/data) ↪ ️ ⏺ ↪ ️ ! ⏺ ⏺ ❌ 6 1 LÅG

Presentera en lägesbild ! ↪ ️ ↪ ️ ! ↪ ️ ↪ ️ ❌ 6 1 MEDEL

Teknisk tillgänglighet ! ⏺ ↪ ️ ⏺ ! 5 MEDEL

Enhetlig materiel, drivmedel och ammunition ⏺ ❌ ❌ ⏺ ⏺ ! 4 2 LÅG
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motiveras det i valideringsstyckets sammanfattning. I korthet kan modellen med dess 

element, relationer och variabler betraktas som allmängiltiga  inom markstrid.  Dock 

kan relationerna och till viss del variablerna ändras beroende på vilken situation som 

ska modelleras och vilken fråga som ska besvaras.  

5.3. Diskussion 

Författaren hade inledningsvis en ambition att under valideringens sista steg räkna på 

hur tillförd sensorprestanda, verkanssystem, ledningssystem och kamouflageförmåga 

påverkar stridseffektiviteten. Resultatet skulle bli kvantitativt. Beräkningen 

genomfördes genom att förhållanden ställdes upp för respektive förmåga med dess 

underliggande element som grund.  Exempelvis uttrycktes Verkan som; 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛#q#=r = 𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡	𝑥	𝐾𝑜𝑚𝑚. 𝑡𝑎𝑙	𝑜𝑐ℎ	𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑥	𝑉𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑠𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠		𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑥	𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟	𝑓ö𝑟	𝑎𝑡𝑡		𝑢𝑝𝑝𝑡ä𝑐𝑘𝑎	𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡. 

Där elementet rörlighet värderades genom variablerna; 

𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡	𝑥	𝑓𝑟𝑎𝑚𝑘𝑜𝑚𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

Liknande förhållande gjordes för alla förmågor och element. Därefter värderades dels 

respektive förmåga, och dels respektive element på samma sätt som har gjorts under 

valideringen. För att kunna värdera hur sensorprestanda påverkar 

stridseffektiviteten, gavs alla variabler inledningsvis värdet 1 (ett). Därefter gavs 

sensorprestanda värdet 1.5. Utfallet blev positivt. Ännu tydligare blev utfallet 

avseende ledningssystemets presentationsförmåga eftersom den variabeln är 

representerad i alla grundläggande förmågor.  

Problemet blev att förenklingar och antagande gjordes i alla steg, och själva 

processen bestod av fem steg. Förenklingen med störst felsannolikhet bedöms vara 

när förmågorna och elementen värderades. Den framtagna modellen kan förklara att 

exempelvis sensorer för att upptäcka motståndaren är viktigare än enhetlighet 

avseende ammunition och drivmedel. Men inte hur mycket viktigare. Är förhållandet 

1/3 eller 1/20? Modellen kan inte svara på detta och därför blir resultatet av en 

kvantitativ värdering inte värdefullt.  

Vid tillämpning av modellen måste användaren vara medveten om att motståndaren 

förfogar över en motsvarande uppsättning av förmågor och element som i en 

växelverkan kommer att påverka våra system och ställer därmed krav på hur den 

egna modellen måste fungera. Ett exempel på detta är telestörning. Om en potentiell 

motståndare har en hög förmåga till telestörning på stridsteknisk nivå, påverkar det 
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hur vi måste värdera våra element och variabler. I detta fall måste elementet 

redundans inom ledningsförmågan stärkas, och det kan göras genom att stärka 

variablerna redundanta sambandssystem och ledningssystem. Ett liknande 

resonemang kan föras inom samtliga förmågor. 

ABM är en metod som framgent kommer få ökad betydelse. Det pågående FOI 

projektet inom försvarsplanering visar stora möjligheter även om dess påverkan i 

denna uppsats är liten. Nuvarande version fokuserar på beslutstöd och förlitar sig på 

relativt rudimentära scenarion och beteendemönster. Bedömningen är dock att den 

med endast små justeringar skulle kunna fylla en viktig roll inom 

förmågeutvecklingen, där det är intressant att analysera hur en förmåga påverkar 

stridseffektiviteten på förbandsnivå. Här skulle högupplösta modeller som nyttjas 

inom exempelvis sensorutveckling kunna sammanföras med ABM för att 

åstadkomma en bättre realism och därmed en bättre modell. I denna fusion skulle 

modellen som redovisats vara en viktig komponent. Modellen kan stödja 

framtagandet av mer högupplösta modeller genom att visa vilka beståndsdelar som är 

viktigast att modellera, hur olika förmågor och element kan värderas, samt hur dess 

relationer ser ut och hur de påverkar strideffektiviteten. Modellen kan också ge 

vägledning avseende vilka element som måste vara högupplösta och vilka som kan 

vara generella.  

Lanchesterbaserade ekvationer, som Salvo-ekvationen, kan i någon omfattning 

hantera stridens dynamik. De är enkla att förstå vilket gör dem transparanta och 

därför mer lättillgängliga för gemene officer. Detta faktum ska inte underskattas. 

Nackdelen med Lanchesterbaserade ekvationer är att de gör för många förenklingar 

och antaganden för att de ska kunna representera verkligheten på ett godtagbart sätt. 

Dessa förtjänster och brister måste analyseras innan de används. För enklare 

scenarion kan ekvationerna vara en tillgång, men resultaten bör hanteras med 

omdöme.  

Uppsatsen huvudsakliga bidrag ligger i att den kan vidga synsättet för personal som 

genomför MoS.  Detta bidrag kan sammanfattas genom nedanstående slutsatser.  
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5.4. Slutsatser 

Modellen har potential för att stödja modellering inom markstriden. Främst genom 

att visa vilka element i striden som är viktigast att modellera, men även genom att 

peka på hur element kan värderas samt hur relationer dem emellan ser ut. 

Modellens element kan betraktas som allmängiltiga oavsett vilket scenario som ska 

modelleras. Detta gör den användbar för förbandstyper som har markstrid som 

huvuduppgift.  

Vid modellering av markstrid där syftet är att stödja förmågeutveckling, måste 

modulering genomföras stegvis där stridens olika delar (element) måste modelleras 

på olika sätt. Vissa element kan beskrivas på ett generellt och övergripande sätt 

medan andra element måste beskrivas mer noggrant och högupplöst.  

5.5. Förslag till fortsatta studier 

Nuvarande forskningsläge inom MoS av väpnad strid på marken omfattas till stor del 

av att bygga modeller för att beskriva en stridssituation och de processer som pågår 

över tiden i striden för att sedan verifieras mot empiriska data. Det är ett område 

som, i likhet med många andra, utvecklas snabbt. Ett långsiktigt mål med MoS inom 

markstridsområdet borde vara att utveckla modeller som efter en simulering kan ge 

ett relevant underlag att dra slutsatser efter – utan empiriska data. Det skulle kunna 

handla om hur ny teknologi påverkar stridsteknik och taktik, både på egen och en 

potentiell motståndares sida. En utveckling som går i den riktningen förutsätter 

modulering av ett mer komplext beteendemönster vilket medför en mer avancerad 

programmering.  

5.6. Slutord 

Inledningsvis vill jag tacka personalen vid FOI Kista, främst Johan Schubert och 

Johan Pelo, för inspiration och stöd vid simuleringar. Ett tack framförs här även till 

Fredrik Näsström vid FOI Linköping för hans stöd med rapporter och diskussioner 

kring sensorvärdering. Slutligen ett stort tack till Övlt Per Hedström för ovärderligt 

stöd att förstå utfall och dessutom göra dem visuellt njutbara i Excel, samt till min 

handledare Övlt Kent Andersson för diskussioner, råd och stöd.  
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