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Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att undersöka i vilken utsträckning stridsvagnskompanichefer 
skiljer och/eller liknar ”commanders” (i spelet ”Battlefield 2”) i sitt sätt att skapa och 
upprätthålla situationsmedvetenhet med avseende på riskbedömning kopplat till 
fiendens position i slagfältet. Studien grundar sig på en tanke om att utnyttja positiva 
effekter från datorspelande, i morgondagens ledningssystem genom att bygga 
ledningssystem grundade på en kommersiell spelplattform. Resultaten pekar bland 
annat på skillnader mellan de båda aktörernas metoder för att uppnå full 
situationsmedvetenhet, men även på vissa likheter som till exempel att se på en 
situation med fiendens ögon för att bedöma hur denna kommer att agera.  

  

Nyckelord: Ledningssystem, ”Battlefield 2”, situationsmedvetenhet (situation 
awareness), riskbedömning, “serious games”, datorspel, beslutsfattande, 
stridsvagnskompanichef, klan, ”commander”, GIBIMS, strid. 
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1 Inledning 
Datorspel och spelande har idag stor inverkan på hur människor underhåller sig eftersom fler och 
fler spelar datorspel. Forskarna har kunnat påvisa positiva kognitiva effekter hos personer som 
spelar datorspel och intresse finns för att utnyttja dessa (Durkina & Barberb, 2002; Barr, Noble & 
Biddle, i tryck; Michael & Chen, 2006; Bottino, Ott och Tavella, i tryck). Datorspel har andra 
användningsområden än just för underhållning, till exempel utbildning. Denna gren av spel kallas 
för ”serious games” och är ett relativt nytt forskningsområde som siktar på att utnyttja positiva 
effekter från spel och spelande till andra intressanta områden. Den militära sektorn är den som 
visat starkast intresse för utveckling och forskning inom ”serious games” i och med möjligheten 
att kunna simulera farliga miljöer och situationer (Michael & Chen, 2006). Denna studie faller in 
i denna sektor eftersom studien rör militära ledningssystem. Datorspelande har även en stor 
påverkan på samhället i stort. Datorspelsindustrin omsätter biljonbelopp och är en betydelsefull 
kugge i den ekonomiska världsmarknaden som borde tas på allvar.  

 

Den militära sektorn är som nämnts ovan intresserad av forskning och utveckling inom “serious 
games”. Militära ledningssystem är idag inte så bra som de skulle kunna vara med hjälp av 
dagens moderna teknik. Därför är det intressant att studera vad datorspel skulle kunna bidra med i 
utvecklingen av militära men även civila ledningssystem. Denna studie är avgränsad till ett smalt 
område inom detta enorma forskningsområde och syftar därför till att undersöka i vilken 
utsträckning stridsvagnskompanichefer skiljer och/eller liknar ”commanders” (i spelet 
”Battlefield 2”) i sitt sätt att skapa och upprätthålla situationsmedvetenhet med avseende på 
riskbedömning kopplat till fiendens position i slagfältet. Situationsmedvetenhet är en 
grundläggande förutsättning för att ett militärt befäl framgångsrikt ska kunna leda, ta beslut och 
själv strida. För att studien ska bli så relevant som möjligt fokuseras därför på 
situationsmedvetenhet.   

 

Studien grundar sig på en tanke om att utnyttja positiva effekter från datorspelande, i 
morgondagens ledningssystem genom att bygga ledningssystem grundade på en kommersiell 
spelplattform. Ett sådant system kallas i denna rapport för GIBIMS (Game Integrated Battle 
Information Management System). I detta system blandas alltså spel konstruerade för 
underhållning och militära ledningssystem konstruerade för ett helt annat syfte.  

 

Resultatet av denna studie visar på att stridsvagnkompanichefer och ”commanders” har flera 
skillnader och likheter i bland annat de metoder de använder sig av för att skapa och upprätthålla 
sin situationsmedvetenhet. Det visade sig att de båda har olika tillvägagångssätt att inhämta 
information om var fienden befinner sig. Det visade sig även att de båda har liknande metoder för 
att förutse hur en fiende kommer att agera. Denna typ av resultat kan vara viktig att tänka på vid 
ett eventuellt utvecklande av GIBIMS eftersom de som kommer vara morgondagens användare 
av GIBIMS har vuxit upp tillsammans med datorspel i större utsträckning än vad dagens 
användare har.  
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1.1 Utgångspunkt  

För att förstå bakgrunden till denna studie är det viktigt att förstå modellen som figur 1 
föreställer. Modellen har skapats enbart i syfte för att öka förståelsen. Alla begrepp i modellen 
förklaras kort i detta avsnitt för att snabbt skapa en helhetsbild. Senare i rapporten får varje del en 
mer ingående förklaring.   

 

 
Fig. 1. Modellen föreställer utgångspunkten för denna studie och hur domänen i stort bör ses. 

 

Det har visat sig att TV- och datorspelande har positiva effekter på spelarnas kognitiva förmågor 
(Durkina & Barberb, 2002; Bottino et al., i tryck). Michael och Chen (2006) menar att 
morgondagens människor kommer att spela datorspel i minst lika stor utsträckning som de gör 
idag. I och med detta kommer morgondagens användare att genom ett utbrett spelande, i syfte av 
både nöje och utbildning, få förhöjda kognitiva förmågor. Men dagens befintliga ledningssystem 
som till exempel VBMS (Vehicle Battlefield Management System) är inte byggda på 
kommersiella spelplattformar och går därför miste om dessa positiva effekter. I denna modell står 
VBMS som ett uppsamlingsnamn för dagens befintliga ledningssystem.   

 

Ett ledningssystem ämnat för verkliga situationer men som samtidigt bygger på en kommersiell 
spelplattform kallas i denna studie för GIBIMS (Game Integrated Battle Information 
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Management System). GIBIMS är endast ett teoretiskt begrepp som skapats specifikt för denna 
studie. GIBIMS finns med andra ord inte som ett realiserat system. Trots efterforskningar har 
hittills inga tidigare experiment eller studier hittats som pekar på att något liknande GIBIMS 
tidigare har utvecklats. Det finns stora områden att forska kring huruvida bra eller dåligt det är att 
ha kommersiella spelplattformar som bas för militära och civila ledningssystem. Det kan visa sig 
att det finns ett flertal positiva nyttoeffekter som möjligtvis skulle kunna uppstå av att skapa och 
använda GIBIMS. Men naturligtvis skulle det kunna finnas motsatta effekter som helt talar emot 
en fusion mellan spel och verkliga ledningssystem.  

 

Exempel på intressanta områden att titta närmare på skulle kunna vara inlärning, expertis och 
strategiskt tänkande. Hong och Liu (2003) visar i sin studie att användare som redan från början 
är experter på ett spel har ett bättre strategiskt tänkande än noviser. Med andra ord innebär detta 
att när ledningsfunktionen i ett spel som till exempel ”Battlefield 2” används i verkliga 
ledningssystem (GIBIMS) kommer de nya användarna redan från början vara bättre på att fatta 
strategiska beslut, eftersom de redan är bekanta med hur domänen fungerar. Är en användare 
redan till viss mån bekant med ett system finns det mycket tid och pengar att spara på dyra 
övnings- och träningslektioner i system som användaren inte är van vid. 
Informationsvisualisering skulle kunna vara ett annat område eftersom det i både ledningssystem 
och spel är viktigt för användaren att ta till sig rätt typ av information. Grafik, notationer och 
symboler är ett vanligt förekommande element i moderna datorspel och det kan vara intressant att 
undersöka ifall symboler och notationer i spel på något sätt är bättre än de i befintliga 
ledningssystem.  

 

Inga tidigare studier har kunnat hittas inom området för GIBIMS vilket innebär att denna studie 
måste börja från början. För att se om det överhuvud taget är lämpligt att skapa GIBIMS måste 
denna studie kretsa kring den mest vitala delen inom ledningssystem. En förutsättning för all typ 
av militär verksamhet är att det finns en fientlig motpart. Av den anledningen fokuserar denna 
studie på de skillnader och likheter som kan finnas mellan stridsvagnskompanichefers och 
”commanders” sätt att skapa och upprätthålla sin situationsmedvetenhet när det kommer till 
riskbedömning. En fiende utgör hot som en militär chef måste uppfatta, förstå och kunna förutse 
för att på bästa sätt fatta rätt typ av beslut.  En ”commander” är som det förklaras närmare lite 
senare en klanspelare på chefsnivå i datorspelet ”Battlefield 2”.  

 

Finner denna studie och andra framtida studier att det uppstår starka nyttoeffekter är det ett bra 
motiv till att i verkligheten genomföra denna fusion mellan verkliga strids- och 
krisledningssystem och en kommersiell spelplattform. GIBIMS är med andra ord ett långsiktigt 
mål och för att komma dit måste en rad studier likt denna bidra med kunskap inom området. 
Eftersom GIBIMS kräver att områden som till exempel “serious games”, situationsmedvetenhet 
och beslutsfattande möts i en kontext av ledningssystem innebär detta att denna studie både 
kommer ge bredd men samtidigt djup kunskap inom problemdomänen.   
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1.2 Viktiga begrepp 

Det finns en del begrepp som omnämnts i ovanstående avsnitt som behöver förklaras mer 
ingående för att förhindra tvetydigheter. Det står skrivet att det nya strids- och 
krisledningssystemet GIBIMS kommer vara mer anpassat till användaren. Med detta menas att 
denna typ av ledningssystem tack vare sin likhet med spel skall ligga nära det sätt användaren är 
van att arbeta på. Användaren är i denna rapport en beslutsfattare som sitter på en chefsposition 
nära de personer dennes beslut främst berör. Denna studie kommer främst att hantera militära 
beslutsfattare på kompanichefsnivå inom den svenska armén, men även så kallade 
”commanders”. En ”commander” är högste chefen i spelet ”Battlefield 2”. ”Commanders” och 
kompanichefer förklaras mer ingående senare i bakgrunden.  



 

 5  

2 Bakgrund 
I detta avsnitt förklaras underliggande fakta som syftar till att skapa substans och förståelse kring 
problemområdet i stort och för att problemformuleringen (som förklaras detaljerat i avsnitt 3.1 
Problemformulering) ska framstå tydligt. De olika områdena som tas upp i bakgrunden är i 
många fall väldigt omfattande. Därför har ett flertal avgränsningar gjorts för att rapporten ska bli 
hanterbar. De avgränsningar som görs förklaras löpande i bakgrunden. Andra mer övergripande 
avgränsningar finns beskrivna i avsnittet 3.3 Avgränsningar.  

 

2.1 ”Serious games” 

Till en början kan det sägas att “serious games” är ett relativt nytt område vilket gör käll- och 
referenshantering problematisk. Det är svårt att hitta och referera till vetenskapliga källor vilket 
har lett till att vissa källor kan kritiseras för det sätt de är publicerade på. Men de källor som 
använts i denna rapport har hanterats kritiskt och objektivt.  

 

Begreppet “serious games” (seriösa spel) myntades vid the “serious games” Iniative på Woodrow 
Center for International Sholars i Washington, D.C. (Stokes, 2005). Begreppet används för spel 
vars primära syfte främst inte är att vara underhållande. Underhållningen är en positiv del men 
samtidigt är den underordnad till fördel för inlärning, utbildning och informationsspridning 
(Michael & Chen, 2006; Stokes, 2005; Zyda, 2005).  Följande citat är en förklaring som ofta 
används för att definiera begreppet. ”A serious game is a game in which education (in its various 
forms) is the primary goal, rather than entertainment” (Michael & Chen, 2006, s. 18). Ett serious 
game är med andra ord ett spel i vilket underhållning smälts samman med andra aspekter. Denna 
fusion ger positiva effekter vilket intressenter på marknaden i snabb takt börjar inse. Det finns 
många olika användningsområden för “serious games”. Författarna Michael och Chen (2006) 
menar att de olika användningsområdena kan delas in i sex olika där “serious games” kan 
användas för att bidra med inlärning, utbildning, träning och information. Dessa sektorer är: 
militär, stat och samhälle, utbildning, företag, sjukvård och den politiska, religiösa och 
konstnärliga sektorn. 

 

2.1.1 “Serious games” i den militära sektorn 

Denna rapport hanterar enbart “serious games” med militär anknytning och därför utelämnas 
djupare förklaring kring övriga sektorer. Den militära sektorn är den sektor som “serious games” 
genom historien alltid har haft, och fortfarande har anknytning till. Spel har länge använts inom 
den militära sektorn för att stimulera det strategiska tänkandet bland dess ledare. I dagsläget 
spenderar Pentagon årligen omkring fyra miljarder dollar på utrustning relaterat till simulatorer 
och stridsspel (Michael & Chen, 2006). Längre bak i historien innan datorernas tid användes 
andra typer av spel för att stimulera det strategiska tänkandet. Schack är ett bra exempel på ett 
sådant eftersom det efterliknar ett slagfält i en tidsepok innan krut och eldvapen existerade. Trots 
att schack är regelbaserat och att interaktionen med pjäserna är begränsad, bidrar spelet med 
utbildning i den mån att spelare bland annat får lära sig att det lönar sig att ha en övergripande 
strategisk plan, och att planen ständigt måste ändras och anpassas till hur motståndaren agerar. 
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Spelare kan genom spelet på ett mindre resurskrävande och blodigt sätt pröva sina strategier 
gentemot andra spelare (Michael & Chen, 2006). Därför kan det här sägas att “serious games” 
egentligen inte är ett så nytt begrepp som många kanske tror. “Serious games” kan plockas ner 
ännu en nivå och jämföras med den tillsynes aggressiva lek ungdjur i en flock leker. De kämpar 
emot varandra för att förbereda sig och öva upp sina färdigheter för att på ett effektivt sätt kunna 
försvara sina revir och honor när de är vuxna. 

 

Det sätt mänsklig strid utförs på förändras ständigt i takt med utveckling av nya vapen- och 
skyddssystem. Omgångs och turbaserade brädspel har i samma takt utvecklats till att bli mer 
komplexa och invecklade vilket gör att de kan ta flera dagar att spela. Ett exempel på ett sådant 
spel är Warhammer 40’000. Likt schack flyttar en spelare runt sina olika figurer på en spelplan. 
Skillnaden är att moderna vapen- och skyddssystem är inräknade vilket gör spelet stort och 
regelmässigt komplext (Michael & Chen, 2006). Den teknologiska utvecklingen har medfört att 
spel inte längre behöver vara brädbaserade. Med hjälp av datortekniken kunde simulatorer 
utvecklas efter andra världskriget. Simulatorer är den typ av spel som idag är den vanligaste 
typen av spel i den militära sektorn (Michael & Chen, 2006). Som träningsredskap hade 
simulatorn i början svårt att tas på allvar, men efter ett par årtionden blev den militära sektorn 
mogen för att ta till sig de positiva effekter som kan utvinnas av fordonssimulatorer. Det visade 
sig att flygare kunde träna sig till att bli bra piloter redan innan de satte sig i ett riktigt flygplan. 
Detta besparade piloten risken att utsätta sig själv, andra eller dyra flygplan för allvarliga skador 
och dödsfall. Idag finns simulatorer för många olika typer av fordon och verkanssystem som den 
militära sektorn använder sig av för att träna upp, öva och underhålla bland andra piloters, 
förares, skyttars och vagnschefers redan befintliga kunskap (Michael & Chen, 2006). 

 

Amerikanska armén ligger bakom ett spel som heter ”Americas Army” vars syfte är att införliva 
en känsla av hur det är att vara soldat i den amerikanska armén. ”Americas Army” kan i många 
avseenden ses som ett medium för att nå ut till människor med budskap och värderingar rörande 
den amerikanska armén. Meningen är att spelarna ska tycka att det är underhållande och lärorikt 
samt att de i slutänden ska motiveras till att mönstra. Spelet används även av redan påmönstrade 
soldater för att öva och förbättra sina grundkunskaper och för att i förväg kunna planera uppdrag. 
”Americas Army” är ett lyckat koncept och har enligt Stokes (2005) nått ut till nästan fem 
miljoner spelare världen över. Spelet är gratis och finns att ladda ner på följande hemsida: 
http://www.americasarmy.com. Distributionen har lett till att många av spelarna är utländska (ej 
amerikanska) vilket medför att spelet fungerar som ett medel för PR genom att sprida den 
amerikanska arméns värderingar över nationens gränser (Michael & Chen, 2006). 

 

2.1.2 Positiva effekter av spelande 

Dagens ungdomar och kommande generationer är och kommer att vara uppväxta i en tid då 
datorspel och spelande är en stor del av vardagen. Spel är ett naturligt element i deras omgivning 
som sannolikt har och i fortsättningen kommer att ha positiva effekter på dem som spelar 
(Michael & Chen, 2006). Det finns många fristående källor som kan påvisa positiva kognitiva 
effekter av spelande. Bottino, et al. (i tryck) beskriver i sin artikel att de lyckats påvisa ett ökat 
strategiskt tänkande hos låg- och mellanstadieelever efter långvarigt datoranvändande. Eleverna i 
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deras undersökning fick spela spel på undervisningstid under en två års period. Tester 
genomfördes sedan och resultaten jämfördes med jämnåriga elever som inte fått spela i 
utbildningssyfte. Utöver detta redogör De Lisi och Wolford (2002) för en studie som påvisar att 
elvaåringars förmåga att rotera objekt mentalt förhöjs av datorspelande. Durkina och Barberb 
(2002) menar vidare att förmågor som beslutsfattande och minskad reaktionstid har starka 
kopplingar till långvarigt spelande.  

 

2.2 Datorspel 

Spel av olika slag har funnits så länge människan som kulturell varelse har existerat och på 
samma sätt som människans kultur ständigt förändras och utvecklas genomgår även spel och 
lekar kontinuerlig förändring. Den teknologiska utvecklingen i form av bland annat dator- och 
TV-spel har medfört att det sätt lekar och spel utförs på har revolutionerats (Zaphiris & Siang 
Ang, i tryck). Eftersom datorspel snabbt blivit den kategori av mjukvara som säljer mest jämfört 
med andra finns det stora summor pengar i denna bransch. Enligt Zaphiris och Siang Ang (i 
tryck) uppmättes försäljningen av all världens spelrelaterade mjukvara år 2002 till totalt 11.7 
miljarder brittiska pund, och försäljningen beräknas stiga till 17 miljarder brittiska pund år 2007. 
Enbart i USA har försäljningen av spelrelaterad mjukvara expanderat med 10 % varje år 
(Zaphiris & Siang Ang, i tryck). Av detta är det lätt att dra slutsatsen att det finns väldigt många 
människor som spelar spel världen över. Det enskilda spel som i nuläget har flest antal spelare är 
spelet ”World of Warcraft” som totalt har över åtta miljoner spelare. Som ytterligare ett bevis för 
dataspelens genomslagskraft och betydelse i det moderna samhället kan tilläggas att spelet 
”World of Warcraft” slog rekord i att sälja flest antal spel på en och samma dag när de den 16 
januari 2007 sålde nästan 2,4 miljoner exemplar av tilläggsspelet Burning crusade (Blizzard 
Entertainment, 2007).  

  

Trots att dator- och TV-spel har stor, och ständigt får större, plats i vår kultur stöter de ofta på 
hårt motstånd. Till att börja med är ordet datorspel för många laddat med en negativ klang där 
paralleller dras till tonårspojkar som i sin ensamhet spelar våldsamma datorspel i sin källare. Men 
den synen på spel och spelande är inte helt sann. Enligt Stokes, (2005) är medelåldern på den 
amerikanske spelaren snart 30 år och var tredje amerikansk spelare är kvinna. Vidare bör det 
nämnas att det ständigt drivs en debatt om i vilken utsträckning spel och spelande har en negativ 
eller positiv inverkan på spelarna. Forskningen inom detta område är ofullständig och ingen sida i 
debatten har i någon mening överhanden eller ses som vinnare. Det finns till exempel studier som 
påvisar samband mellan långvarigt spelande och olika symtom som till exempel spelmissbruk, 
aggressivt och våldsamt beteende, kallt känsloliv och andra former av störningar (Barr et al., i 
tryck; Zaphiris & Siang Ang, i tryck). Till den positiva sidan av debatten hör forskning som 
lyckats påvisa positiva effekter av datorspelande likt dem förklarades i avsnitt 2.1.2 Positiva 
effekter av spelande. Men till den positiva sidan hör även sådan forskning som hävdar att 
ovanstående negativa bieffekter inte nödvändigtvis behöver komma från långvarigt spelande 
(Durkina & Barberb, 2002; Barr et al., i tryck). 

 

Denna rapport syftar inte till att avgöra vad som är rätt eller fel i denna pågående debatt. Det 
finns många studier som stödjer båda hypoteserna vilket gör det svårt att avgöra vilken sida som 



 

 8  

har rätt i sin sak. Det är upp till var och en att ta ställning i detta. Denna rapport stödjer sig 
däremot på de positiva effekterna för att motivera själva skapandet av GIBIMS.  

 

2.3 Ledningssystem 

I detta avsnitt beskrivs och förklaras vilka befintliga militära ledningssystem som finns och kort 
om hur de fungerar. Dessutom tittas det närmare på spelet ”Battlefield 2” och själva 
ledningssystemet i det. I System Arbetsgrupp (SAG) årsrapport från 2004 med rubriken 
”Ledningskomponenter” skrivs det om stridsfältsnära ledningsstöd. ”Med ett stridsfältsnära 
ledningsstöd skapas möjligheten att genom en ’servicefunktion’ inrikta, leda och stödja enheter 
ner till individnivå.” Skogsberg (2004, s. 116). Definitionen av det stridsnära ledningsstödet 
stämmer bra överens med vad befintliga ledningssystem i både spel och verklighet strävar efter.    

 

2.3.1 Spelet ”Battlefield 2” och dess ledningssystem 

När det kommer till referensmaterial av ”Battlefield 2” är det problematiskt av samma anledning 
som inom området “serious games”. Spelet är relativt nytt vilket gör att det är svårt att hitta och 
referera till vetenskapliga källor. Källorna som används i detta avsnitt härstammar från 
recensioner och utlåtanden ur bland annat webbaserade tidningar.  

 

Nedan förklaras spelet så som det av speltillverkaren DICE är tänkt att det ska spelas, och som 
det spelas av större mängden användare. Syftet med detta avsnitt är att ge en inblick i spelet och 
hur dess ledningsfunktion är uppbyggd. Denna studie fokuserar på “commanders” i 
klanrelaterade sammanhang och de utnyttjar ”Battlefield 2” på ett lite annorlunda sätt än vad 
speltillverkarna från början tänkt. Bland annat är alla klanspelare uppkopplade så de kan tala med 
varandra hela tiden.  

 

Det kommersiella spelet ”Battlefield 2” är ett svensktillverkat spel från företaget DICE som vann 
tävlingen Game Awards 2006 i kategorin årets svenska spel. Tävlingen anordnas av Sveriges 
branschförening för Multimedia, Dator och TV-spel och ”Battlefield 2” vann med motiveringen: 

 

”Sverige har varit neutralt i åtskilliga år, men i spelbranschen är Moder Svea 
en offensiv stormakt. Årets svenska spel har invaderat USA och sålt mer än hela 
den samlade svenska musikexporten. Vinnaren är ’Battlefield 2’” (Tjärnlund, 
2006, s. 3). 

  

”Battlefield 2” är vid första anblick ett ”firstperson shooter game” men spelet är mycket mer än 
det. Det är ett spel som stöttar onlinespelande med upp till 64 spelare samtidigt i en och samma 
strid. Det som är mest uppseende väckande med detta spel är ordersystemet som ser till att 
verklighetstrogen militär hierarki tydligt framträder. Detta gör det möjligt för duktiga taktiska 
ledare att framträda och briljera med just dessa kunskaper. Vilken spelare som helst kan själv 
skapa en grupp som denne själv blir chef över, han eller hon kan bjuda in eller ta emot andra 
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spelare som deltagande soldater i sin grupp. Förr eller senare kommer de soldater chefen för 
befälet över kräva att chefen samordnar deras insatser med andra gruppchefer och befälhavare.  
En “commander” är en vanlig spelare som för befälet över samtliga gruppchefer, skillnaden är att 
”commanders” har tillgång till viktiga extrafunktioner som denne bestämmer när, var och hur de 
ska brukas.  

 

En ”commander” är därför den ende i spelet som beslutar om, var och när indirekt beskjutning av 
en viss position i terrängen ska ske. Gruppchefer har samma befogenheter över sina soldater som 
”commander” har över sina gruppchefer, men en ”commander” beslutar även om, var och när 
spaning från UAV (unmanned aerial vehicle) av ett visst område i terrängen ska ske. En 
”commander” beslutar även om, var och när utdelning av förnödenheter i form av ammunition, 
första förband och material för reparationer ska ske. Soldater kan inte ge order men alla typer av 
spelare kan kommunicera med varandra via en inbyggd radiofunktion eller skriva till varandra i 
ett chat-fönster vilket gör att soldater kan ge förslag om order till sina chefer. Alla spelare har i ett 
orderläge ständigt tillgång till en stor karta. I detta orderläge ser spelarna alla de symboler som 
har med dem, deras grupp och sitt lag att göra. Det finns symboler för bemannade fordon, tomma 
fordon, upprätthållna baser, fiendens baser, samtliga medspelare och eventuella siktade fiender 
(John, 2005). 

 

En “commander” har bland annat till uppgift att ge order till gruppchefer. Till sin hjälp använder 
en “commander” det inbyggda ledningssystemet i spelet. De order som grafiskt kan förmedlas via 
ledningssystemet är: förflyttningar till en viss position; anfall av en viss position; försvar av en 
viss position; reparation av något/någon på en viss position; förintelse av ett visst objekt på en 
viss position utpekad på kartan; minering av ett visst objekt eller område utpekat på kartan. För 
att ge en order väljer gruppchefen eller befälhavaren vilka som ska ha ordern, sedan högerklickar 
chefen på kartan i orderläget och väljer ett av alternativen i menyraden som uppträder. I menyn 
finns alternativ för alla typer av tillgängliga grafiska order (förflytta, anfalla, försvara, reparera, 
minera och förstöra). De som ordern gäller kommer att bli noterade om detta genom en text på 
skärmen samt en tydlig symbol som motsvarar den givna ordern i sin karta.  
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Fig. 2. Gränssnittet för ledningsfunktionen i spelet ”Battlefield 2”. 

 

2.3.2 Befintliga militära ledningssystem  

Idag används något som stridsvagnskompanicheferna själva kallar för ledningsstödssystem 
(LSS). LSS bygger på ett tyskt system som följde med stridsvagnarna när de köptes av den tyska 
armén. Av den anledningen är inte LSS kompatibelt med andra system inom den svenska armén. 
Interoperabilitetsproblem av denna typ arbetar försvarsmakten för tillfället aktivt med att få bort. 

 

System Arbetsgrupp (SAG) ”Ledningskomponenter” årsrapport 2004 behandlar nätverksbaserat 
försvar (NBF) och de visioner som finns inom detta område. NBF kommer tas i drift år 2010 och 
den grundläggande tanken är att olika organisationer (till exempel militär, polis och 
räddningstjänst) ska kunna samarbeta bättre och bli mer interoperatibla (Norlin, 2006; Skogsberg, 
2004). När det kommer till ledningssystem inom NBF pratas det om gemensam nulägeskarta. 
Skogsberg (2004) menar att denna nulägeskarta ska vara sammansatt av olika typer av 
information och användaren ska kunna välja vilken information denne vill se. Informationen kan 
till exempel röra egna förband, fientliga förband, luftläge, vägar/broar (med olika bärighet), 
minerade områden, samt väderinformation. Med denna nulägeskarta ska en användare kunna 
simulera och analysera olika skeenden. Det leder till att användaren kan definiera och 
omdefiniera möjligheter och begränsningar orsakade av till exempel de ovan nämnda typerna av 
information. Med andra ord blir nulägeskartan ett beslutsstödssystem och ett verktyg för analys 
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av eget och fientligt förbands handlingsmöjligheter. Skogsberg (2004) menar vidare att det i 
dagsläget finns tillämpade exempel på nutidskarta för vissa fristående funktioner inom sjö- och 
luftoperativ verksamhet.   

 

Ett år senare publicerade Saab Systems sitt svar på visionen om nulägeskartan. Ordet 
nulägeskarta har bytts ut mot ”Vehicle Battlefield Management System” (VBMS). Tanken är att 
VBMS inom en snar framtid ska levereras till försvarsmakten. VBMS kommer då installeras på 
både förar- och vagnschefsplats i samtliga stridsfordon som ingår i samma nätverk (Saab System, 
2005). Ett exempel på hur gränssnittet för användaren kommer att se ut visas nedan i figur 3. 
Syftet med VBMS är att den ska kunna förmedla en korrekt bild över situationen. Denna bild 
över situationen skapas bland annat med hjälp av att alla fordon som använder VBMS kommer 
vara sammankopplade i ett radionätverk. Radionätverket används för att förmedla en mängd 
information från en enhet till alla andra enheter i nätverket. Alla fordon med VBMS är till 
exempel utrustade med GPS och information från GPS skickas ut till alla egna enheter i systemet 
via radionätverket. På så sätt skapas en ständigt uppdaterad bild över var egen trupp befinner sig. 
Utöver detta kommer det vara möjligt för användaren att markera ut fientliga enheter på skärmen 
som alla egna enheter i nätverket kan se. Användaren kommer inte bara kunna skicka order och 
planera rutter genom det grafiska gränssnittet, det kommer även att vara möjligt att skicka och ta 
emot textmeddelanden till och från alla egna enheter (Saab Systems, 2005). 

 

Fig. 3. Gränssnittet i VBMS 

 

VBMS påminner i många avseenden om de funktioner som tillhandahålls i ledningsfunktionen i 
spelet ”Battlefield 2”. Exempelvis kan en användare i båda systemen förmedla order via grafik 
som ett komplement till auditiva order. En mer övergripande likhet mellan VBMS och 
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ledningssystemet i spelet är att de båda använder sig av symboler på kartor för att förmedla en 
lägesbild över situationen.  

 

I föregående avsnitt och avsnitt har det handlat om ”serious games”, datorspel och 
ledningssystem i både verklig och simulerad miljö. I nästkommande avsnitt kommer det handla 
om situationsmedvetenhet och andra kognitiva aspekter som är viktiga att ta hänsyn till och 
forska kring gällande GIBIMS. GIBIMS är alltså det som knyter samman föregående avsnitt med 
nästkommande.   

2.4 Situationsmedvetenhet 

Situationsmedvetenhet är ett begrepp vars definition är “the perception of the elements in the 
environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning and the 
projection of their status in the near future” (Endsley, 1988 i Endsley, 2000, sid. 3). För att 
förtydliga menar Endsley (2000) vidare att situationsmedvetenhet handlar om att uppfatta sin 
omgivning. Anledningen till att Endsleys defination används är för att den är den mest erkända. 
En person som har god situationsmedvetenhet har således god uppfattning om och förståelse för 
sin omgivning. Begreppet används ofta för att förklara, beskriva och förstå situationer och 
beteenden hos piloter inom civilt- och militärt flyg (Matthews, Strater & Endsley, 2004). 
Situationsmedvetenhet är därför ett begrepp som lämpar sig väl att använda för att förstå och 
förklara dynamiska situationer som till exempel flygning eller strid. Nedan (figur 4) visas en 
modell över hur situationsmedvetenhet kan ses i ett större sammanhang där beslutsfattande är en 
central del. Det är viktigt för en beslutsfattare att uppnå god situationsmedvetenhet eftersom det 
ger beslutsfattaren en bild och en förståelse över hur verkligheten ser ut och hur den på bästa sätt 
kan manipuleras med hjälp av sunda beslut som ligger i linje med de mål beslutsfattaren har. I 
kapitlet 2.5 Måltillstånd, riskbedömning och beslutsfattande beskrivs närmare vilka mål de 
intervjuade aktörerna i denna studie har med sin arbetsuppgift.  
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Fig. 4. Modell över Dynamic Decision Making efter Endsley (2000). 

 

 

 

Endsley (1988, i Endsley 2000) menar att situationsmedvetenhet kan delas in i tre olika nivåer 
där en tidigare nivå krävs för att uppnå en senare.  

 

Nivå 1, Uppfattning 

Det första som måste ske för att en person ska kunna skapa situationsmedvetenhet är att denne 
måste uppfatta viktiga informationselement i omgivningen. Utan denna perception av 
grundläggande och viktig information ökar risken för att en felaktig bild av situationen skapas.  

 

Nivå 2, Förståelse 

Situationsmedvetenhet är mer än att bara se och uppfatta viktig information. Det innebär 
dessutom att relevans och meningen av informationen måste förstås i ett sammanhang som är 
kopplat till en persons mål. 
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Nivå 3, Förutseende 

För att uppnå nivå 3 av situationsmedvetenhet krävs det att personer kan förstå vad kunskapen 
som inhämtats från nivå 1 och 2 har för status och betydelse för framtida situationer.   

 

2.4.1 Kognitiv belastning 

Som figur 4 visar finns det många faktorer som påverkar situationsmedvetenhet, beslutsfattande 
och utförandet av uppgifter. Utvecklingen av informationsteknologin i människans samhälle har 
inte bara medfört att spelindustrin kunnat växa sig stark, det har även inneburit att 
informationssystemen i samhället har kunnat utveckla sig till enorma informationsproducenter. 
Exempel på sådana system är allt från mobiltelefoner och kontrollrum i kärnkraftsverk till 
militära ledningssystem och flygplanscockpitar. Information som förmedlas genom dessa är från 
början tänkt att hjälpa oss människor att till exempel fatta rätt form av beslut vid rätt tillfälle. 
Men i många fall är denna informationsmängd för stor för oss människor att behandla och dra 
slutsatser ifrån. Detta faktum leder istället till att människor förlorar sin situationsmedvetenhet 
och blir kognitivt belastade (Endsley, 2000). Av denna anledning är det därför viktigt att designa 
informationssystem/ledningssystem så att de inte kognitivt belastar människor i deras 
situationsmedvetenhet.  

 

Kognitiv belastning är ett begrepp som har många definitioner. I denna rapport innebär kognitiv 
belastning den mentala belastningen som en användare av ett ledningssystem upplever under sin 
interaktion med det. Saadé (2007) har en förklaring på hur kognitiv belastning kan definieras. 

 

”Cognitive load is a term used to describe the amount of information processing 
expected of the end–user” (Saadé, 2007, s. 527). 

 

Som citatet beskriver är alltså kognitiv belastning en term som används för att beskriva den 
mängd information som en slutanvändare förväntas hantera. Kognitiv belastning är alltså en 
belastning som uppstår hos en person som hanterar en viss mängd information. Det finns stora 
nackdelar med hög kognitiv belastning. Kognitiv belastning stör nämligen uppmärksamheten och 
medför i och med det så kallade “actionslips” eller handlingsmissar (Eysenck & Keane, 2004). 
När dessa “actionslips” inträffar är det lätt att olyckor inträffar.  

 

Olyckor kan inträffa i situationer där människor styr eller interagerar med informationssystem 
och där anledningen till problemet kan kopplas till dålig situationsmedvetenhet och 
informationsbelastning/kognitiv belastning hos användaren (Endsley, 2000). Till exempel visar 
Jones och Endsley (1996, i Endsley, 2000) att 76 % av alla fel relaterade till piloters 
situationsmedvetenhet beror på brister i den första nivån av situationsmedvetenheten, alltså 
viktiga informationselement i omgivningen. Genom att forska kring situationsmedvetenhet 
skapas en förståelse om olyckors uppkomst och deras underliggande problem vilket leder till att 
mänskligt lidande och ekonomiska förluster för drabbade parter i framtiden kan undvikas.  
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Ett informationssystem måste inte bara ge användaren rätt data utan det måste även presentera 
data på så sätt att användaren kognitivt kan ta till sig den och skapa information av det (Endsley, 
2000). Med andra ord menar Endsley (2000) att mer data inte är lika med mer information och 
kallar detta fenomen för ”the information gap” (Endsley, 2000, sid. 2). Vidare menar de att ”the 
information gap” kan överbryggas med hjälp av god design av informationssystemet så att det 
ökar operatörens situationsmedvetenhet, detta i sin tur kan då förhindra fel och olyckor. 
Naturligtvis gäller även detta ledningssystem eftersom de i grund och botten är just 
informationssystem.    

 

2.4.2 Situationsmedvetenhet i Strid 

Militära befäl måste likt piloter hantera stora mängder information i dynamiska situationer som 
ständigt förändras. Stridsledning är i den meningen därför lik flygning, eftersom de båda 
aktiviteterna kräver att piloter och militära befäl kan hantera oförutsedda och dynamiska 
situationer. En pilot (och således ett militärt befäl) har god situationsmedvetenhet ifall hon/han 
snabbt kan visualisera rätt mental bild över helheten i den situation personen i fråga befinner sig i 
(Wickens, 2002). Ett militärt befäl måste alltid väga in en mängd olika faktorer, som till exempel 
fiendens position, innan denne fullt ut kan bli medveten om situationen och ta bra beslut. Detta 
kan vara svårt att uppnå i en stridssituation, speciellt då striden utkämpas i bebyggelse.  

 

Militära operationer i bebyggelse är det mest komplexa och svåra ett militärt befäl kan ta sig an, 
eftersom de erbjuder utmaningar som allvarligt försvårar situationsmedvetenheten för både befäl 
och soldater. De förhöjda svårigheterna består bland annat av det radikalt förhöjda antalet platser 
fienden har att gömma sig på och strida ifrån, terrängen innehåller många civila och utöver det 
förekommer en förhöjd risk att egen personal kommer i kontakt med farliga och giftiga material. 
Dessutom försvåras operarationaliteten genom begränsade siktlinjer och störningar i 
kommunikationsutrustningen (Matthews et al., 2004).  

 

Tänkvärt här är att människor har en begränsad förmåga att ta till sig och behandla information 
som de kommer i kontakt med. Exempelvis är närminnet begränsat till att kunna lagra sju +/- två 
meningsfulla enheter (Eysenck & Keane, 2004). Piloter likt militära befäl kan alltså bli kognitivt 
belastade av den informationen de bombarderas av. Lindquist (2001) menar dessutom att 
människan inte är skapad för att hantera så mycket information som en stridssituation kräver av 
ett befäl. Befälen behöver därför allt stöd de kan få för att skapa situationsmedvetenhet som de 
kan grunda sitt beslutsfattande på. 

 

2.5 Måltillstånd, riskbedömning och beslutsfattande. 

En stridsvagnskompanichef och en ”commander” har båda mål de strävar efter. Dessa mål kan 
vara flera och ligga på olika nivåer och gälla vid olika situationer. Ett mål kan definieras som 
eftersträvan att uppnå ett önskat tillstånd (Nationalencyklopedin, 2007). Ett övergripande mål hos 
en stridsvagnskompanichef kan vara att vinna kriget medan ett mer specifikt mål kan vara att lösa 
en specifik uppgift utan att förlora egna stridsvagnar. Likadant är det för ”commanders”, ett 
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övergripande mål för dem är att se till att egna laget vinner matchen. Ett specifikt mål kan vara att 
erövra en viss bas utan att förlora en annan.  

 

Eftersom stridsvagnskompanichefer och ”commanders” är aktörer i en stridssituation finns det en 
fiende. Fienden strävar efter att försvåra för aktörerna och hindra dem från att lyckas med sina 
mål. En fiende utgör med andra ord ett hot mot egen trupp och de mål egen trupp är beordrad att 
uppnå. Ett hot är enligt Nationalencyklopedin (2007) varning om möjlig obehaglig följd. På 
samma sätt som mål finns på olika nivåer finns hot på olika nivåer. På högre nivå kan hot vara en 
krigsförklaring och på lägre nivå kan det vara bombhot mot en viss styrka. I spelet ”Battlefield 2” 
är hot mot mål ständigt närvarande eftersom det är grundstenen i själva spelidén. I krig är hot mot 
mål ständigt närvarande eftersom det råder ett krigstillstånd. Ett land, en part, en klan eller ett 
stridsvagnskompani som blivit utsatt för hot och dessutom inte gjort som fienden önskat måste 
ständigt leva med det uttalade hotet ända tills hotet är oskadliggjort eller av fienden upphävt.  

 

För att på bästa sätt komma till sitt måltillstånd måste hoten undvikas. För att göra detta krävs det 
att hotbilden bedöms på så sätt att onödiga risktaganden i samband med eftersträvandet av målet 
kan undvikas. Lyckas detta har målet uppnåtts, samtidigt som fienden misslyckats med att fullt ut 
förverkliga sina hot. Med andra ord är det mycket viktigt att hotbilden blir rätt bedömd annars 
riskeras måltillståndet att förändras till ett oönskat tillstånd. En risk kan definieras som 
sannolikheten för att en riskkälla leder till en oönskad händelse eller effekt under en angiven 
tidsperiod (Nationalencyklopedin, 2007). Sammanfattningsvis måste en stridsvagnskompanichef 
liksom en ”commander” göra riskbedömningar av hotbilden/riskkällan för att skapa sig en 
uppfattning över situationen. Därefter tar de beslut om hur de på bästa sätt kan agera för att uppnå 
måltillståndet.  

 

Beslutsfattande är enligt Eysenck och Keane (2004) nära besläktat med bedömning. Bedömning 
innebär att en person måste dra slutsatser från den kunskap och de bevis som finns tillgängliga. 
Detta stämmer bra överens med vad Endsley (2000) skriver om när de förklarar sambandet 
mellan situationsmedvetenhet och beslutsfattande, (se även fig 4). Situationsmedvetenhet kan ses 
som en människas mentala modell över hur verkligheten ser ut. Det är utifrån denna mentala 
modell riskbedömningen och beslutsfattande sker. Ju bättre och högre nivå av 
situationsmedvetenhet desto bättre grund finns då att fatta beslut ifrån. Av denna anledning ses 
situationsmedvetenhet som den mest centrala aspekten i beslutsfattande (Endsley, 2000). 
Naturligtvis finns det andra faktorer förutom nivån på situationsmedvetenhet som både positivt 
och negativt kan påverka en persons beslut (se figur 4). Ett militärt befäl kan till exempel veta 
exakt var fienden befinner sig och vad de är kapabla till, trots det kan befälet fatta dåliga beslut 
och välja en olämplig anfallsstrategi. Det militära befälet kan till exempel ha begränsade 
valmöjligheter på grund av tekniska eller organisatoriska begränsningar. Personens individuella 
egenskaper som tillexempel impulsivitet, aggressivitet och vilja att ta risker kan även de påverka 
en persons beslutsfattande negativt (Endsley, 2000). Det är viktigt att förstå att beslutsfattande är 
dynamiskt och, som figur 4 visar, påverkar situationsmedvetenhet beslut, men beslut påverkar 
även situationsmedvetenheten. Förstår en beslutfattare detta är denne ett steg närmare att uppnå 
nivå tre i Endsleys (1988, i Endsley, 2000) nivåer av situationsmedvetenhet. 
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I militärstrategisk doktrin från 2002 förklaras en annan modell över beslutsfattande, nämligen den 
så kallade OODA-loopen (Observe, Orient, Decide, Act). Översten tillika forskaren John Boyd 
var den som studerade och myntade OODA-loopen (Ahlgren, 2002). Det intressanta här är att det 
liksom i Endsleys (2000) ”Dynamic Decision Making model” är situationsmedvetenhet som är 
det centrala när det kommer till militär verksamhet och beslutsfattande. OODA-loopen 
utvecklades efter studier av luftstrider under Koreakriget där amerikanska F-86 flygplane vann 
över 90 procent av alla luftstrider mot ryskbyggda Mig-15 flygplan. Mig-15 hade dessutom 
senare i kriget bättre förmåga att stiga, accelerera och svänga snabbare. Studien kring detta visade 
att F-86 var byggda så att de gav piloten bättre observationsmöjligheter. Detta kan direkt härledas 
till Endsleys (1988 i Endsley, 2000) första nivå av situationsmedvetenhet. Det resulterade i att de 
amerikanska piloterna utnyttjade detta överläge till sin fördel. Piloterna kunde med andra ord 
uppfatta var fienden befann sig på ett mer effektivt sätt än vad deras fiender kunde. Boyd menade 
att det var viktigt att upprätthålla korrekt lägesuppfattning för att gå vinnande ur en strid 
(Ahlgren, 2002).  

 

Tidigare forskning rörande beslutsfattande har enligt Eysenck och Keane (2004) fokuserat på 
optimal bedömning och optimalt beslutsfattande. Men det är numera förlegat eftersom det visade 
sig vara svårt att mäta vad som är optimalt. Världen vi lever i är nämligen opålitlig och dynamisk, 
ett beslut som idag känns optimalt kan imorgon visa sig vara dåligt. En bedömning eller ett beslut 
bygger på osäker och tvetydig information så människor måste använda sannolikheter för att göra 
sina bedömningar och beslut.   

 

Eftersom militära situationer är dynamiska blir beslutsfattandet i dessa situationer dynamiska. 
Enligt Brehmer (1996) kännetecknas dynamiskt beslutsfattande av följande fyra kriterier. (1) För 
att lösa en situation krävs en serie av beslut, (2) dessa beslut är inte fristående och ett taget beslut 
påverkar senare beslut, (3) stridssituationen förändras ständigt av allt från väder och vind till egna 
och fientliga handlingar på slagfältet. Slutligen (4) spelar tid en viktig roll i dynamiskt 
beslutsfattande och det tar sig i uttryck på tre olika sätt.  

 

Till att börja med (1) har inte en beslutsfattare privilegiet att kunna ta sina beslut när det passar 
honom/henne. Beslutsfattaren måste ta beslut när stridssituationen kräver det. Detta faktum 
innebär att dynamiskt beslutsfattande har en stressande påverkan på det militära befälet. För det 
andra (2) innebär tid att det tar en viss tid innan beslutsfattaren får feedback på sina beslut, det 
vill säga att han/hon ser effekt av sina beslut. För att bli en god dynamisk beslutsfattare krävs det 
att beslutsfattaren förstår detta och kan hantera det. Den sista (3) tidsaspekten som en 
beslutsfattare bör tänka på är att beslutsfattaren verkar i en tidsskala och hans soldater i en annan. 
Beslutsfattarens jobb är inte att nedkämpa fienden utan att samordna plutoner och grupper så att 
de kan utföra den uppgiften. Det spelar ingen roll hur erfaren eller duktig en särskild pluton eller 
grupp är, ifall de inte är samordnade med övriga enheter kan det få katastrofala följder. För att 
förstå strid i sin helhet är det viktigt att kunna se stridssituationen ur fler perspektiv. Strid kan inte 
enbart förklaras i termer på en befälsnivå, inte heller på soldatnivå. För detta krävs en helhetssyn 
Brehmer (1996).  
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Militära ledare så som ”commanders” och stridsvagnskompanichefer är beroende av att skapa sig 
och upprätthålla en god situationsmedvetenhet för att på ett effektivt sätt kunna leda sin strid och 
uppnå sina mål. Utan en god situationsmedvetenhet gällande fienden och de hot de utgör hamnar 
den militäre chefen i ett missgynnsamt läge. Grundar en chef sina beslut på en dålig 
lägesuppfattning kan det få katastrofala följder. Nästkommande avsnitt tar snabbt upp de typer av 
militära chefer som kommer att ingå i denna studie.   

 

2.5.1 Stridsvagnskompanichefer 

All fakta i detta avsnitt är hämtad från intervjuer med stridsvagnskompanichefer från P4 i 
Skövde. En stridsvagnskompanichef i den svenska armén är chef över ca 12st stridsvagnar och 
dess besättningar. I strid leder stridsvagnskompanichefen striden genom att ge order till sina 
plutonchefer. Målet är att på bästa sätt uppnå de uppgifter kompaniet från bataljonen blivigt ålagd 
att lösa. Stridsvagnskompanichefen ger taktiska och strategiska order om till exempel 
förflyttningar och anfall.  

 

2.5.2 Klanspelande och dess ”commanders” 

Klanspel kan vara en värld som för många är okänd. Först i detta avsnitt förklaras därför vad 
klanspel är och hur det fungerar. Därefter förklaras vad det innebär att vara befäl i en match/strid 
i ”Battlefield 2”. 

 

Klanledaren i spelet ”Battlefield 2”, (under spelets gång även kallad för ”commander”) är chef 
över ett visst antal andra spelare. Denna studie bygger bland annat på intervjuer med klanledare 
som är chefer över sju andra spelare. Likt stridsvagnskompanicheferna leder klanledarna striden 
genom att ge taktiska och strategiska order till sina mannar. ”Commanders” har även mål som de 
stävar efter, nämligen att vinna matchen genom att ockupera fiendens baser och hålla dem en viss 
tid.   

 

Enligt annons- och marknadsansvarige Nino Protic för webbsidan http://www.BF2.se (Sveriges 
största community för ”Battlefield 2”) är ligorna SAAW och Up-north de ligorna som idag anses 
vara mest seriösa när det kommer till ligaspel i spelet ”Battlefield 2” (Protic, 2007), (se bilaga 1). 
Enligt dem själva inriktar sig Up-north till nordiska spelare vilket underlättar kontaktskapande 
med befäl i dessa klaner (Thurlin, 2007). Detta är anledningen till att denna rapport använder Up-
north som yta för att komma i kontakt med befäl i klaner.   

 

Up-north har i nuläget [2007-02-08] 8026st registrerade medlemmar och 570 registrerade Klaner. 
En medlem behöver inte vara medlem i någon klan och en klan behöver inte delta i ligaspelets 
divisioner. Själva ligan är indelad i 12 olika divisioner med åtta klaner i varje division. Ligaspelet 
bedrivs i relativt korta säsonger. Nuvarande säsong är betecknad med nummer åtta i turordningen 
och sträcker sig från 18:e januari till 1 mars, 2007. I varje division spelas det varje säsong totalt 
28 matcher (fyra matcher i veckan under en sjuveckorsperiod). Vid säsongens slut flyttas 
divisionens vinnare och förlorare upp respektive ned till lägre eller högre divisioner (Thurlin 
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2007), (se bilaga 2). Up-north skapades 2003 och erbjöd redan då ligaspel för föregångaren till 
”Battlefield 2” nämligen ”Battlefield 1942”. Ligaspel för ”Battlefield 2” startade år 2005 när 
spelet i fråga släpptes på marknaden. Enligt Up-north själva erbjuder de en typ av ligaspel som 
skiljer sig från tidigare tävlingsformer som till exempel Clanbase.com tillhandahåller där alla 
klaner spelade i samma serie och rankades löpande. Up-north menar att deras spelform med fler 
divisioner ger klanerna mer motivation och underhållning i form av fler delmål. Up-north 
motiverar detta med att det är roligare att kämpa om topplaceringen i en lägre liga än om en 101: 
a position i en löpande serie (Thurlin 2007).  

 

2.6 Tidigare studier  

Trots efterforskningar har inga tidigare studier som ser ut som denna under arbetets gång 
påträffats. Wong & Blandford (2001) redogör däremot för en nära besläktad studie som handlar 
om hur operatörer i en sambandscentral för inkommande nödsamtal interagerar med 
kontrollsystem för att skapa en mental bild av situationen samt en god situationsmedvetenhet. På 
orten som studien bedrevs var staden indelad i sju olika ambulansdistrikt. För varje sådant distrikt 
fanns en ansvarig operatör. Nödsamtal som inkom hamnade inte direkt hos operatören utan 
hamnade först hos en sorterare som prioriterade samtalet efter allvarlighetsgrad samt skickade det 
vidare till den operatör som ansvarade för den region nödsamtalet härstammade ifrån. Operatören 
ansvarade sedan för att samordna, delegera och dirigera regionens ambulanser till olycksplatser 
runt i stadsregionen. Till sin hjälp hade denna operatör en radioman samt två till tre assistenter. I 
Wong och Blandfords studie tittades det närmare på hur dessa operatörer skapade, upprätthöll 
och använde sin situationsmedvetenhet för att kunna ta olika typer av beslut. Kortfattat kan det 
sägas att resultatet av studien Wong & Blandford (2001) bedrev visade på att de handlingar och 
beslut operatörerna gjorde påverkades av den uppfattning operatörerna hade i och omkring den 
process de kontrollerade och agerade i.  

 

Studien som denna rapport baseras på kommer i vissa avseenden likna den Wong & Blandford 
(2001) bedrev. Båda studierna rör personer som interagerar med informationssystem där 
situationsmedvetenhet är ett centralt begrepp. Studien som denna rapport bygger på kommer dock 
inte ha ett fullt så brett fokus på situationsmedvetenhet utan kommer att fokusera mer på en viss 
del rörande situationsmedvetenhet, nämligen riskbedömning.  
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3 Problembeskrivning 
I bakgrundskapitlen beskrivs en mängd olika områden som i en gemensam skärningspunkt skapar 
problemområdet för denna studie. Nedan följer en sammanfattning av de teoretiska argument som 
ligger till grund för studiens grundstomme, nämligen skapandet av GIBIMS.  

 

• Positiva kognitiva effekter har påvisats hos dem som spelar spel. Användare av GIBIMS 
skulle på samma sätt påverkas av dessa positiva effekter eftersom GIBIMS baseras på en 
kommersiell spelplattform. Detta behandlades närmare i avsnitt 2.1.2 Positiva aspekter av 
spelande. 

• Miljontals människor spelar datorspel och besitter kunskaper som skulle kunna vara bra 
att ta vara på i verkliga ledningssystem. Klanspelare är ett bra exempel eftersom de 
dagligen spelar/övar för att ligga på topp. Detta behandlades närmare i avsnitt 2.2 
Datorspel. 

• Ledningssystemet i ”Battlefield 2” och i verkligheten (VBMS och LSS) påminner om 
varandra när det kommer till grafik och vissa funktioner som till exempel grafisk 
ordergivning. Detta behandlades närmare i avsnitt 2.3 Ledningssystem. 

• Den militära sektorn är intresserad av ”serious games” och vad det skulle kunna tillföra 
dem.  Detta behandlades närmare i avsnitt 2.1 1 ”Serious games” i den militära sektorn. 

 

Dessa argument argumenterar för ett skapande av GIBIMS. Men eftersom inga tidigare studier 
som handlat om något liknande GIBIMS hittats är det viktigt att inte förhasta sig. Risken finns att 
GIBIMS i praktiken skulle vara en sämre systemlösning än vad dagens befintliga ledningssystem 
är. Ovanstående argument hindrar inte andra mer negativa variabler från att faktiskt existera. 
Eftersom syftet inte är att skapa ett sämre system än vad som redan finns är det viktigt att 
utforska om GIBIMS överhuvudtaget är en lämplig systemlösning. Eftersom denna studie är den 
första i sitt slag kommer studien därför kretsa kring det mest vitala inom alla former av militär 
verksamhet (inkluderat ledningssystem i både spel och i verklighet), nämligen en fientlig 
motpart.  

 

Förmågan att uppfatta och göra en korrekt riskbedömning baserat på fienden och dennes position 
i slagfältet är en central del i all militär verksamhet. Hot från en fientlig motpart är en 
grundläggande förutsättning för all militär verksamhet. Existerar det inte några hot från en 
motpart försvinner själva syftet med militär verksamhet och hela denna studie skulle aldrig 
behöva skrivas. Men den utopin existerar tyvärr inte. Av den anledningen är det viktigt att låta 
fokus i denna rapport handla om det mest centrala i militär verksamhet, nämligen 
situationsmedvetenhet och riskbedömning med avseende på fienden i slagfältet. Studien 
fokuseras på riskbedömning med avseende på de direkta hot en fiende utgör för eget förband och 
de mål det egna förbandet strävar efter. Det vill säga de risker ett stridsvagnskompani och en klan 
utsätts för när de strävar efter ett måltillstånd. 
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Ett övergripande problem som denna studie berör är att det inte finns tillräcklig forskning inom 
området för GIBIMS. Med andra ord är det idag ingen som kan säga att det finns tillräckliga 
argument varken för eller emot att använda kommersiella spel som plattformar i militära 
stridsledningssystem. Bristen på forskning inom området för GIBIMS är en anledning till ett 
annat problem som är värt att nämna. Investerare behöver mer information om hur vi människor 
som kognitiva varelser fungerar för att på så sätt undvika felsatsningar inom utveckling av 
ledningssystem inom både den militära och den civila sektorn. Detta kan bespara investerare 
pengar genom att via bättre förståelse undvika satsningar i projekt som strider emot den 
mänskliga kognitionen. Investerare ska så att säga redan från början kunna välja ”rätt stig”. 

 

Det finns risker med att skapa ledningssystem som inte är anpassade till användaren. Allvarliga 
olyckor inträffar när ledningssystem strider emot den mänskliga kognitionen. 
Informationsmängden kan lätt bli för stor vilket kan leda till att användaren blir kognitiv belastad. 
Av den anledningen är det därför av stor vikt att designa ledningssystem som inte är kognitivt 
belastande för att kunna undvika olyckor. Kunskap om vad ett militärt befäl behöver för att 
upprätthålla god situationsmedvetenhet ger designers viktig information om hur de ska designa 
informationssystem och ledningssystem så att de maximerar befälets kapacitet (Matthews et al., 
2004). 

 

Meningen med ledningsfunktioner i ”Battlefield 2” och VBMS är att de ska förmedla information 
som leder till god situationsmedvetenhet med avseende på samtliga tre nivåer (uppfattning, 
förståelse och förutseende). För att en beslutsfattare ska kunna ta bra beslut som uppfyller 
beslutsfattarens mål och minimerar risker krävs det att denne uppfattar (nivå 1) och förstår (nivå 
2) informationen samt därefter utifrån förståelsen dra slutsatser och kunna förutse (nivå 3) 
beteenden hos till exempel fienden. Denna studie undersöker i vilken utsträckning ”commanders” 
(som spelar ”Battlefield 2”) skiljer sig från kompanichefer (som använder LSS) när det kommer 
till hur de skapar sin situationsmedvetenhet i samtliga tre nivåer. Denna fokusering stöttas av 
tidigare studier inom informationssystem och situationsmedvetenhet. Ledningssystem i spel och i 
verkligheten är informationssystem. Tidigare studier som Wong och Blandford (2001) bedrivigt 
påvisade att en användares handlingar och beslut påverkas av den uppfattning denna har i och 
omkring den process de kontrollerade och agerade i. God situationsmedvetenhet är alltså viktigt 
för både ”commanders” och stridsvagnskompanichefers att uppnå för att på ett effektivt sätt 
kunna leda och ta bra beslut.  

 

Detta avsnitt har sammanfattat alla argument för skapandet av GIBIMS men även förklarat varför 
det är viktigt att forska inom området. Visare har argument för viktiga ställningstaganden, till 
exempel varför situationsmedvetenhet med avseende på riskbedömning kopplat till fiendens 
position i slagfältet är lämpligt att börja med när det kommer till studier kring GIBIMS. I 
nedanstående avsnitt beskrivs i sin helhet den problemformulering som väglett denna studie.  
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3.1 Problemformulering 

I vilken utsträckning skiljer, och/eller liknar ”commanders” och kompanichefers skapande och 
upprätthållande av situationsmedvetenhet med avseende på riskbedömning kopplat till fiendens 
position i slagfältet? 

 

3.2 Avgränsningar 

Området för denna studie är mycket stort. Ett flertal avgränsningar har fått göras för att göra 
studien hanterbar. Situationsmedvetenhet betyder att en person ska vara medveten om sin 
omgivning och situation. Men denna studie kan inte ta hänsyn till alla aspekter som kan påverka 
en beslutsfattares situationsmedvetenhet. Av den anledningen tar denna studie enbart hänsyn till 
en viss typ av situation som användaren ska vara medveten om, nämligen 
riskbedömningssituationer med hänsyn till fiendens position på slagfältet. Dessutom är en fientlig 
det mest centrala i all typ av militär verksamhet vilket gör denna aspekt viktig att studera.   
Situationsmedvetenhet och riskbedömningar som baseras på sådant som ligger utanför detta 
spektrum hanteras inte i denna rapport. Exempel på sådant som inte hanteras gällande 
riskbedömning och situationsmedvetenhet kan vara brister i egna underhållslinjer, bristfälliga 
underrättelser, uppdragets natur, terrängens påverkan och civil och ickefientliga styrkors position 
och verksamhet i på slagfältet (Matthews et al., 2004). 

 

Denna studie inriktar sig på markbaserad stridsledning. Flyg och marin stridsledning hanteras inte 
i denna rapport eftersom de ledningssystem som undersöks inte är skapade för flyg och marin 
stridsledning. Men för framtida studier kan det vara intressant att titta närmare på marin och 
flygbaserade ledningssystem. Speciellt eftersom interoperarationalitet är ett av målen med 
nätverksbaserat försvar (Norlin, 2006; Skogsberg, 2004). 

 

Studien ämnar inte till att ta ställning vare sig för eller emot att använda kommersiella spel som 
plattformar i militära stridsledningssystem. Syftet med studien är att producera kunskap inom 
området. Det är sedan upp till senare forskning att avgöra ifall det finns tillräckliga argument för 
eller emot att använda kommersiella spel som plattformar i militära stridsledningssystem. 
Självklart kan en diskussion föras kring resultaten i denna studie och om de är ett bra argument 
för eller emot. Men i denna rapport skulle en sådan diskussion i så fall inte vara lika vetenskapligt 
förankrad som resultatet. Därför kan inte denna studie ta ställning i detta.  

 

3.3 Förväntat resultat 

Rapporten ämnar till att besvara problemformuleringen. Ett svar på problemformuleringen kan ge 
kunskap som kan användas som argument för eller emot själva skapandet av det som i denna 
rapport kallas för GIBIMS. Påvisas stora skillnader mellan de båda aktörerna är det en indikation 
på att spel och verklighet inte fungerar på liknande sätt och att nyttoeffekterna från spelande inte 
kan användas i verkligheten. Påvisas däremot likheter mellan de båda aktörerna blir situationen 
omvänd och kommersiella spel som ”Battlefield 2” är ur vissa aspekter (situationsmedvetenhet 
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och riskbedömning) lämpliga att använda som plattform för stridsledning eftersom påvisade 
kognitiva nyttoeffekter och andra argument som sammanfattningsvis beskrevs i kapitel 3 
Problembeskrivning kan användas i verkliga system. Skulle det visa sig att GIBIMS är något att 
satsa på inom framtida utveckling av ledningssystem kan resultaten förhoppningsvis även kunna 
användas som grund i vidare forskning. 
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4 Metod  
I detta kapitel beskrivs de datainsamlingstekniker och angreppssätt som har använts. På grund av 
studiens kvalitativa natur var det nödvändigt att låta flera olika aktörer ge sin synvinkel på hur de 
uppfattar, förstår, förutser och riskbedömer sin strid. Intervjuer valdes som datainsamlingsteknik 
eftersom intervjuer lämpar sig för att ta fram data kring fenomen som är svåra att observera, så 
som till exempel känslor, tankar, intentioner och handlingar (Jensen, 1991; Patton, 2002).  
Resultaten i denna studie studien baseras därför på intervjuer med ”commanders” (klanspelare) i 
spelet ”Battlefield 2” och stridsvagnskompanichefer från P4 i Skövde. Meningen med 
intervjufrågorna var att ge uttömmande svar som är kopplade till de tre nivåerna av 
situationsmedvetenhet och till riskbedömning med avseende på fiendens och dennes position i 
slagfältet. Personal från markstridsskolan i Skövde förevisade även för hur de befintliga 
ledningssystemen och träningssimulatorerna för mekaniserad strid fungerar. Denna erfarenhet var 
mer viktig för förståelsen av domänen än vad den var för själva resultatet och analysen i 
undersökningen.  

 

Det är viktigt att föra en diskussion kring de insamligsmetoder som använts men även kring de 
som inte använts i denna studie. Resultaten i denna studie är starkt påverkade av den typ av 
metod som använts och det är intressant att fundera kring hur de skulle se annorlunda ut vid olika 
typer av insamlingsmetoder. Frågeställningen är det som diskussion måste utgå ifrån eftersom det 
är frågeställningen som bestämmer ramarna för hur studien ser ut. Min frågeställning lyder som 
nämnts i avsnitt 3.1 Problemformulering: I vilken utsträckning skiljer, och/eller liknar 
”commanders” och kompanichefers skapande och upprätthållande av situationsmedvetenhet med 
avseende på riskbedömning kopplat till fiendens position i slagfältet? Frågeställningen i sig ger 
en tydlig indikation på att intervjuer är lämpliga eftersom frågeställningen kräver att en 
människas tankar, intentioner och handlingar i tidigare situationer förklaras.  

 

Det finns en risk med intervjuer. Den intervjuade personen är förmodligen mindre insatt i den 
teoretiska bakgrunden som intervjuledaren är. Vet inte den intervjuade exakt vad denne ska svara 
på finns risken att denne hittar på svar för att ligga intervjuledaren till lags. Den insamlade datan 
blir i ett sådant fall opålitlig. Av denna anledning anändes i denna studie inga krångliga begrepp 
när intervjufrågor ställdes. För att intervjuledaren dessutom skulle vara säker på att den 
intervjuade personen förstod frågorna och svarade på dem på ”rätt” sätt, ställdes en mägnd frågor 
och följdfrågor. En annan risk med intervjuer är att de få som intervjuades i denna studie har 
samma bakgrund och utbilding. Med avseende på detta finns det en risk att de mintervjuades svar 
liknar varandra. Men studien avgränsar sig till att just fokusera på stridsvagnskompanichefer och 
”commanders” vilket gör det svårt att helt undvika denna risk. Det finns ytligare en riskfaktor 
som bör nämnas här när det kommer till intervjuer. I denna studie intervjuades totalt fyra 
personer. Resultaten är därför starkt påverkade av dessa människors personlighet och sociala 
kompetens. Exempelvis finns det en risk att de intervjuade var blyga eller osäkra och inte vågade 
säga allt de tyckte eller tänkte om vissa saker. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika 
att detta fanns det i intervjuns inledningsfas en uppvärmningsdel. Syftet med denna vara att göra 
deltagarna bekväma med intervjusituationen. Etiska aspekter så som till exempel att de 
intervjuade är anonyma och att de kan avbryta när de själva behagar samt att syftet med studien i 
förväg klart beskrevs.  



 

 25  

 

Observationer Skulle kunna ha använts men av praktiska skäl föll detta alternativ till 
insamlingsmetod bort. En vagnchefsplats i en ”stridsvagn 122” rymmer en och enbart en person. 
Kamerautrustning kunna monteras i vagnen men det skulle förmodligen bli svårt att få tillstånd. 
Det är möjligt att liknande data skulle kunna samlas in med hjälp av observationer med det skulle 
ta betydligt längre tid än vad denna studie hade tillgång till. Dessutom är det förmodligen så att 
vissa saker måste man fråga för att få svar på, Hur tänkte du nu? Varför gjorde du så?, och så 
vidare. Enkäter är en annan insamlingsteknik som skulle ha kunnat användas. Fördelen med 
denna metod i förhållande till intervjuer är att den under samma tidsperiod kan nå ut till betydligt 
fler människor. I denna studie intervjuades totalt fyra personer. Med enkäter skulle svar från 
förmodligen runt 50 personer kunnat samlas in. En enkät studie med samma frågeställningen som 
denna skulle nog få lite annorlunda resultat. Dessutom skulle mer kvantitativa slutsatser kunna 
dras. Exempelvis skulle förmodligen svar som 21 av 25  ”commanders” använder sig av följande 
metod för att uppfatta var en fiende befinner sig. Anledningen till att inte enkäter användes var 
bristen på kontroll. Under intervjuer kan en intervjuledare märka om intervjupersonen inte förstår 
frågan och omformulera den eller utveckla den. Denna kontroll går inte att uppnå på samma sätt i 
enkätstudie.   

 

Under intervjuerna med ”commanders” och stridsvagnskompanichefer användes en 
intervjuguide, se bilaga 3. Intervjuguiden användes för att säkerställa att alla relevanta frågor togs 
upp under intervjuerna. Intervjun var inte standardiserad vilket gav utrymme för uppföljande och 
fördjupande frågor. För att skapa en bättre förståelse följer här nedan exempel på intervjufrågor 
och motiveringen till varför de ställdes. Alla intervjufrågor kan inte motiveras eftersom det skulle 
spränga ramarna för denna rapport. Alla frågor finns i sin helhet i bilaga 3. Intervjufrågorna 
grundar sig till stor del på en studie som Matthews et al. (2004) genomförde. De skapade listor av 
element som är relevanta för plutonledare och kategoriserade dem i de tre olika nivåerna av 
situationsmedvetenhet. Av den anledningen är även intervjufrågorna till denna studie 
kategoriserade till de tre olika nivåerna av situationsmedvetenhet. Intervjuguiden innehåller även 
frågor i kategorin övrigt. Då frågorna skapades ansågs dess frågor vara viktiga men de passade 
inte riktigt in i någon av de tre kategorierna. Efter att intervjuerna genomfördes visade det sig 
däremot att dessa var användbara och resultatet från den kategorin av frågor återfinns främst i 
avsnitt 5.4 Andra synpunkter gällande ledningssystemen.  

 

Frågorna numrerade 1-6 tillhör den första nivån av situationsmedvetenhet och är inriktade på hur 
”commanders” och stridsvagnskompanichefer uppfattar fienden. En exempelfråga är: Hur vet du 
var fienden befinner sig? Denna fråga är en relativ öppen fråga som ger den intervjuade personen 
möjlighet att förklara hur denne tar till sig och uppfattar information om var fienden finns.  

 

Frågorna numrerade 7-11 tillhör den andra nivån av situationsmedvetenhet och är inriktade på 
hur ”commanders” och stridsvagnskompanichefer förstår betydelsen av fienden. En exempelfråga 
i denna kategori är: Hur vet du vilka områden som fienden har uppsikt över?, observerar? 
Meningen med denna typ av fråga är att ge den intervjuade möjlighet att förklara hur denne har 
förstått innebörden av att en fiende befinner sig på en viss position.  
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Frågorna 12-14 tillhör den tredje nivån av situationsmedvetenhet och där ställs frågor som till 
exempel: Hur går du tillväga för att försöka förutspå/räkna ut hur fienden kommer att agera 
härnäst? Meningen med denna typ av fråga är att den intervjuade ska ges möjlighet att förklara 
hur denne förstått information om fienden och hur denne använder den för att ta beslut.  

 

Frågorna 15-25 tillhör kategorin övrigt. Exempel på frågor där är till exempel: Finns det några 
problem eller svårigheter med att bedöma vilka hot som innebär risk för dig och ditt förband? 
Meningen med denna typ av fråga är att ge den intervjuade möjlighet att ge sin professionella 
åsikt om vad denne anser är problematiskt med riskbedömning och hur de kan undvikas. Denna 
kategori är en övergripande kategori som bidrar till helheten.  

 

Dessa frågor är enbart ett brottstycke av dem som ställdes vid intervjuerna. Viktigt att tänka på är 
även att frågorna alltid följdes av fördjupande följdfrågor som tillexempel: Varför?, vad menade 
du med det?, kan du utveckla det mer? Syftet med dessa följdfrågor var att ge den intervjuade 
möjlighet att fördjupa de angivna svaren samtidigt som det ger intervjupersonen de svar denne är 
ute efter (Jensen, 1991). 

 

4.1 Genomförande 

Studien baseras huvudsakligen på två ”commanders” och två Stridsvagnskompanichefer. 
Intervjutiden var begränsad under samtliga fyra intervjuerna till cirka 45 minuter. De båda 
stridsvagnskompanicheferna har arbetat som officerare i över 10 år. De båda har erfarenhet av att 
utbilda värnpliktiga på de befintliga ledningsstödsystemen i stridsvagnarna. De båda personerna 
som agerade ”commanders” i spelet ”Battlefield 2” var något yngre (runt 25 år gamla). De spelar 
så ofta de kan, vilket i praktiken innebär mellan 2-3 timmar om dagen. Spelet ”Battlefield 2” har 
inte funnits i 10 år men det innebär inte att de är mindre erfarna än vad 
stridsvagnskompanicheferna är. Innan klanledarna spelade ”Battlefield 2” spelade den andra 
typer av spel.  

 

 

För att säkerställa att intervjun flöt på och att relevanta frågor ställdes skapades en standardiserad 
intervjuguide som själva intervjun följde och drevs framåt av. Intervjuerna spelades in med 
diktafon för att i efterhand kunna transkriberas och analyseras. Frågorna som ställdes var redan 
(genom intervjuguiden) kategoriserade vilket underlättade själva analysarbetet. Det insamlade 
materialet från intervjuerna transkriberades sedan ordagrant, även detta för att underlätta 
analysarbetet. Uttalanden och svar från stridsvagnskompanicheferna jämfördes sedan med 
motsvarande uttalanden och svar från ”commanders”. Utifrån dessa jämförelser drogs analytiska 
slutsatser från varje kategori. Slutligen samanställdes alla analytiska slutsatser från kategorierna 
för att sammanfattningsvis kunna ge ett svar på problemformuleringen. 
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5 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras de resultat och analyser som framkommit av studien. Resultaten 
kategoriseras och analyseras utefter de tre olika nivåerna av situationsmedvetenhet. Slutligen 
presenteras en sammanfattande analysdel där de tre nivåerna av situationsmedvetenhet hanteras i 
ett sammanhang av riskbedömning. 

 

5.1 Situationsmedvetenhet, nivå ett, Uppfattning 

Stridsvagnskompanichefer och ”commanders” måste uppfatta sin omgivning för att kunna dra rätt 
slutsatser och göra bra beslut. Detta kopplar an till den första nivån av situationsmedvetenhet som 
förklarades närmare i kapitel 2.4 Situationsmedvetenhet. Båda stridsvagnskompanicheferna 
tyckte till exempel att information om var fienden befinner sig är ”... jätteviktig för ett 
beslutsunderlag”. Fienden med avseende på position, storlek och typ är det mest centrala som en 
chef bör vara uppmärksam på inom alla typer av militär verksamhet. Både ”commanders” och 
stridsvagnskompanichefer styrker genom sina uttalanden argumentet om att fienden är det 
centrala element som denna studie bör fokusera på. En diskussion kring detta fördes i kapitel 3 
Problembeskrivning. 

 

5.1.1 Svar och uttalanden från stridsvagnskompanicheferna 

Vad det innebär att vara stridsvagnskompanichef och vilka arbetsuppgifter en sådan chef har 
förklarades kort i avsnittet 2.5.1 Stridsvagnskompanichefer. Hur deras ledningssystem (LSS) ser 
ut och fungerar, förklarades närmare i avsnittet 2.3.2 Befintliga ledningssystem. För 
stridsvagnskompanicheferna visade det sig under intervjuerna att en stor del av deras kunskap 
gällande var en fiende befinner sig kommer från underrättelseenheter underställda bataljonen, så 
som spaningsförband och UAV (unmanned aerial vehicle). Dessa enheter lokaliserar fienden och 
rapporterar detta via radio till bataljonsledningen. Bataljonsledningen i sin tur vidarebefordrar 
sedan viktiga uppgifter till stridsvagnskompanicheferna. En annan informationskälla som de 
själva sa är viktig att inte bortse från är egna observationer i terrängen. Fientliga mål som de 
själva observerar eller som rapporteras in från bataljonens spaningsförband markerar 
stridsvagnskompanicheferna ut som symboler i deras ledningsstödssystem (LSS). Men som en av 
stridsvagnskompanicheferna sa är ”Vårat jobb inte att lägga ett pussel över hur fienden ser ut 
och vart de är grupperade”. Det är underrättelseavdelningen på bataljonen som löser det pusslet 
åt oss”. 

 

För att framgångsrikt bedriva strid är information om fiendens position i slagfältet en central del. 
En av stridsvagnskompanicheferna menar att i stridens inledningsfas är det snarare viktigare att 
veta var fienden inte är istället för var han är.  

 

”Bland det första jag med säkerhet skulle vilja veta är inte var fienden är 
utan var han inte är. Kan jag komma dit utan sammanstötningar? Det vill 
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man veta nu direkt. I dagsläget måste man hela tiden anfalla för att ta 
terräng, och då kan mitt egentliga anfall komma av sig lite”.  

 

Stridsvagnskompanicheferna menar vidare att det är noga med vad som rapporteras in. Att 
uppfatta en fiende är en sak, men dess typ är minst lika viktig. En av cheferna uttrycker sig enligt 
följande.  

 

”Det är otroligt noga med vad man rapporterar in. Säger de att det är en 
stridsvagn så är det en stridsvagn och det litar vi på. Vi har ju inga egna 
spaningsresurser. Det är en djäkla skillnad ifall vi som stridsvagnskompani 
möter tre stridsvagnar eller om vi möter tre pansarskyttefordon. Det ger en 
enorm skillnad i vårt sätt att uppträda. Jag tar ju hellre strid med ett 
pansarskytte fordon än med en stridsvagn”  

 

Fientliga fältarbeten kan även de betraktas som en fiende. Fältarbeten har en position, en storlek 
och är av en typ. Stridsvagnskompanicheferna menar dock att dessa lätt förbises när egna 
förband spanar efter fienden.  

 

”Fältarbeten är något som vi är ganska dåliga på. Vi är bra på att hitta 
fordon men dåliga på att hitta fältarbeten. Var är det minerat och så 
vidare? Man kraftansamlar oftast sina spaningsresurser på att hitta förband 
inte anfallsvägar”. 

 

Fältarbeten diskuterades inte under intervjuerna med ”commanders”. Trots att det finns möjlighet 
att minera och spränga broar i spelet finns det ingen möjlighet för en ”commander” att uppfatta 
och spana efter fältarbeten med satellit-”scan” eller UAV.  

 

5.1.2 Svar och uttalanden från ”Commanders” 

Vad det innebär att vara ”commander” och vilka arbetsuppgifter en sådan chef har förklarades 
kort i avsnittet 2.5.2 Klanspelande och dess ”commanders”. Hur deras ledningssystem i spelet 
”Battlefield 2” ser ut och fungerar förklarades närmare i avsnittet 2.3.1 Spelet ”Battlefield 2” och 
dess ledningssystem. Även de båda ”commanders” uttryckte att information om fiendens position 
är bland det absolut viktigaste att veta. En av dem sa att information om var fienden befinner sig 
är ”... väldigt viktig, det är ju allt liksom. Var en fiende är, är det viktigaste när det kommer till 
riskbedömning eftersom det är utifrån var han är som du kan bedöma hotet från fienden”. Även 
de menade att typen av fiende ”... det rör sig om” är det viktigaste att uppfatta näst efter själva 
upptäckten av fienden i fråga.  

 

I intervjuerna visade det sig att ”commanders” får information om var fienden befinner sig 
genom olika metoder. Ett par av dessa metoder är ganska unika för datorspel och dessa finns inte 
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i verkligheten. ”Commanders” har ett ”scan”-verktyg som de med jämna mellanrum kan söka av 
hela kartan med. De ser då en kort stund exakt var alla fiender befinner sig. Fienden markeras då 
som röda punkter på den gemensamma kartbilden som alla soldater inklusive ”commander” har 
tillgång till. ”Commanders” har liksom stridsvagnskompanichefer tillgång till en UAV. Farkosten 
cirkulerar och håller sig uppe i luften en begränsad tid på ungefär 45 sekunder. Alla fiender som 
befinner sig under UAV:s räckvidd syns som röda punkter på ”commanders” och dennes 
soldaters gemensamma karta. ”Commanders” kan, om de vill, även zooma in ända ner på 
marknivå och se fienden från ett ”overhead” perspektiv.  Båda de intervjuade ”commanders” 
brukade (om de ansåg sig behöva detta) zooma in och titta närmare på ett visst område. En 
”commander” kan då se alla fiender i det inzoomade området och ”spota” dem. ”Spota” innebär 
att en ”commander” kan högerklicka i den inzoomade bilden på fienden och väljer ”spot” i en 
meny. Fienden blir då synlig på den gemensamma kartan under en kortare period.  Men denna 
funktion utnyttjas även om en ”commander” inte direkt ser en fiende men chansar på att det finns 
fiender i närheten.  

 

”Du kan även fakespota lite överallt och se om du hittar nått” 

 

En ”Commander” fungerar som ögon för de soldater och gruppchefer som denne för befälet över. 
Blir en ”commander” distraherad kommer inte den värdefulla informationen om fiendens position 
ut till de övriga soldaterna.  

 

”Som commander har du mest att göra, mest att hålla koll på. Du ska hålla 
koll på vart fienden är, när fienden spawnar och ibland måste du även ta 
hand om fiender i din egen hemmabas. Just i dessa fall när allt händer och 
ska göras på en gång händer det att något glider mellan fingrarna...  
Information, det är det som det handlar om”. 

 

Glider information ”mellan fingrarna” innebär det att fienden rör sig i områden där 
en ”commander” inte känner till vilket leder till en större hotbild.  

 

”Hotbilden blir större desto mer jag tvingas vara med i striden, Ju mindre 
jag kan koncentrera mig på att vara commander desto mer missar jag.  

 

5.1.3 Slutsatser av situationsmedvetenhet nivå ett, Uppfattning 

Det finns klara skillnader i de metoder de olika aktörerna använder sig av för att tillfoga sig 
kunskap om var fienden befinner sig. Spel och verklighet skiljer sig väldigt mycket åt. En 
”commander” har tillgång till funktioner som enbart bataljonschefen i verkliga situationer har. En 
stridsvagnskompanichef kan till exempel inte själv beordra in en UAV men det kan en 
”commander” i spelet. Utöver detta har en ”commander” i spelet ”Battlefield 2” tillgång till 
overkliga funktioner så som möjligheten att kunna zooma och att kunna ”fakespota”.   
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”Commanders” fungerar som ögon åt sina soldater och gruppchefer mer än vad 
stridsvagnskompanichefer gör åt sina plutonchefer och enskilda soldater. En ”commander” kan 
bli distraherad vilket får negativa följder i informationsflödet. En stridsvagnskompanichef har 
inte till uppgift att själv aktivt söka reda på fienden. Den uppgiften ligger på bataljonens 
spaningsförband.  

 

I spelet ”Battlefield 2” kan en ”commander” i princip vara helt säker på att det som observerats 
och visas på kartunderlaget är sant. Datorspel är digitala vilket gör att en fiende som ”spotats” 
alltid framträder som den typ den verkligen är. Skulle det finnas något frågetecken zoomar en 
”commander” in och kontrollerar själv uppgifterna. Det är sällan det finns otvetydigheter 
eftersom ”commanders” alltid har möjlighet att skapa sig sitt eget ”pussel” över hur situationen 
angående fiendens position, styrka och typ ser ut. I verkligheten däremot har en 
stridsvagnskompanichef inte lyxen att själv kunna kontrollera de uppgifter man får från egna 
underrättelseenheter. Stridsvagnskompanicheferna måste lita på att underrättelseavdelningen har 
lagt rätt ”puzzel” över fiendens position, storlek och typ eftersom de själva har begränsade 
möjligheter att skapa sig den uppfattningen av situationen. 

 

Likheten är att de båda aktörerna tycker det är otroligt viktigt att veta var fienden befinner sig för 
att kunna riskbedöma och ta rätt typ av beslut. Situationsmedvetenhet med avseende på 
uppfattning är med andra ord en viktig och central del i de båda aktörernas sätt att framgångsrikt 
bedriva strid. Efter att de båda aktörerna uppfattat en fiende i slagfältet är dess typ den 
information de därnäst vill ha reda på. Var en fiende befinner sig och av vilken typ den är har stor 
inverkan på bedömningen av de hot och risker som är förknippade med en viss situation. Både 
”commanders” och stridsvagnskompanichefer styrker genom sina uttalanden argumentet om att 
fienden är det centrala element som denna studie bör fokusera på. En diskussion kring detta 
fördes i kapitel 3 Problembeskrivning.  

 

5.2 Nivå två, Förståelse 

Betydelsen av att en fiende av en viss typ och storlek befinner sig på en viss position i slagfältet 
är något som är nödvändigt för chefer i alla typer av militär verksamhet att vara införstådd i. Att 
upptäcka fienden är naturligtvis av grundläggande relevans. Men näst efter det måste 
beslutsfattaren dra slutsatser och det sker genom förståelsen av fiendens betydelse i situationen. 
Av den anledningen är det viktigt för beslutsfattaren att veta över vilka områden en fiende kan 
observera och över vilka områden fiendens vapen täcker. Detta kopplar an till den andra nivån av 
situationsmedvetenhet som förklarades närmare i kapitel 2.4 Situationsmedvetenhet. 

 

5.2.1 Svar och uttalanden från stridsvagnskompanicheferna 

Vad det innebär att vara stridsvagnskompanichef och vilka arbetsuppgifter en sådan chef har 
förklarades kort i avsnittet 2.5.1 Stridsvagnskompanichefer. Hur deras ledningssystem (LSS) ser 
ut och fungerar, förklarades närmare i avsnittet 2.3.2 Befintliga ledningssystem. Det faktum att en 
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fiende befinner sig på en viss plats med en viss styrka innebär i någon form ett hot mot eget 
förband och de uppgifter det är beordrat att lösa. Det är inte bara viktigt för en militär 
beslutsfattare att uppfatta hoten, det är även viktigt att förstå innebörden av dem. Eftersom denna 
studie fokuserar på fiendens position i slagfältet är det hot relaterat till just detta som är det 
intressanta. Med andra ord är en fiendes observationsområde och verkansområde en viktig detalj i 
stridsvagnskompanichefernas situationsmedvetenhet. ”Vi måste veta exakt var han står på 10 
meter när. För flyttar du bara 10 meter upp eller ner på en kulle blir det en djäkla skillnad på 
vad denne kan observera”. Så som stridsvagnskompanichefernas ledningsstödssystem (LSS) ser 
ut idag finns inget stöd för att kunna se vilka områden en fiende har observeration över. ” Idag 
får man tänka, står han där så har han observation ungefär här. Han är ju där i ett visst syfte. 
Och då ser han förmodligen till att han löser det”. ”Han” är i detta fall fienden.  Båda 
stridsvagnskompanicheferna menar att ett bra sätt att bedöma över vilka områden fienden kan 
observera är att ”… alltid vända på kartan och tänka ur fiendens perspektiv” 

 

Vilka fiender som utgör störst hot kan enligt stridsvagnskompanicheferna variera på med tanke 
på uppgiftens natur.  

 

”Man måste se till vad våran uppgift är. Är uppgiften att se till att fienden 
inte finns i ett visst område då är ju alla inom området egentligen ett lika 
stort hot. Men är uppgiften att ta ett mål bakom fienden då försöker jag ju 
inte att söka strid med honom. Då är det ju terrängen där som är det 
intressanta”.  

 

Andra typer av hot som stridsvagnskompanicheferna själva påpekar spelar roll i deras 
beslutsfattande är bland annat det egna stridsvärdet. Detta ligger utanför rapportens ramar men 
kopplar väl tillbaka till de individuella faktorerna i Endsley (2000) modell över ”Dynamic 
Decision Making” (se fig. 4) som kan påverka en beslutsfattare. 

 

5.2.2 Svar och uttalanden från ”Commanders” 

Vad det innebär att vara ”commander” och vilka arbetsuppgifter en sådan chef har förklarades 
kort i avsnittet 2.5.2 Klanspelande och dess ”commanders”. Hur deras ledningssystem i spelet 
”Battlefield 2” ser ut och fungerar förklarades närmare i avsnittet 2.3.1 Spelet ”Battlefield 2” och 
dess ledningssystem. Klaner kämpar över äran och att bli de bästa på det de gör. Av den 
anledningen övar och analyserar klanerna de olika banorna in i minsta detalj för att på förhand 
vara så förberedda de kan bli innan de ger sig in i en match. ”Commanders” har bra insikt i över 
vilka områden en fiende kan observera och vart dennes vapen kan verka. ”Det har vi ju kollat 
redan innan. Så då vet vi vilka eldställningar som är bra och vilka observationsfält de har. Vi har 
intränade strategier och utnyttjar terrängen till max”. En ”commander” menade att de var så 
pass väl insatta i banorna att de kan ”pixla” in skott på fienden. ”Pixelskott är när man lobbar in 
skott med pansar eller TOW robotar. Man har då kollat in kartan så pass bra att man vet att om 
jag står här och siktar där så kommer skottet landa på en viss plats”. 
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Båda ”commanders” menade att det hot en fiende utgör beror dels på fiendens typ och dels vart 
denne befinner sig.  

 

”En stridsvagn utgör störst hot. Den är fruktansvärt stark och svårast att ta 
död på. Därefter kommer bepansrade fordon, jeepar och sist infanteri. Man 
fokuserar på att bekämpa de tyngsta målen först eftersom det är dem som 
utgör störst hot i och med att de kan göra mest skada”  

 

Förutom denna typ av hot uppger de att privata händelser så som ”… allt från hur din dag på 
jobbet varit till att internet kraschar” är hot som påverkar målet med spelandet. Detta ligger 
utanför det rapporten handlar om men kopplar väl tillbaka till de individuella faktorerna i 
Endsley (2000) modell över ”Dynamic Decision Making” (se fig. 4) som kan påverka en 
beslutsfattare. 

 

5.2.3 Slutsatser av situationsmedvetenhet nivå två, förståelse 

Det finns skillnader i ”commanders” och stridsvagnskompanichefers sätt att skapa den andra 
nivån av situationsmedvetenhet. För att framgångsrikt leda striden är förvisso förståelsen lika 
viktig hos dem båda. Skillnaden ligger däremot i att stridsvagnskompanichefer sällan eller aldrig 
kan vara så förberedda på hur ett stridsfält kommer att se ut som en ”commander” och hans 
soldater är och kan vara. En stridsvagnskompanichef måste samtidigt som denne leder striden 
konstant skapa sig en förståelse för de hot en fiende utsätter honom. Denna förståelse är 
dynamisk och unik för varje situation. En ”Commander” slipper att hela tiden skapa sig en 
förståelse för nya unika situationer eftersom alla tänkbara situationer redan är inlärda. Tänkbart är 
att en ”commander” i detta avseende är mindre kognitivt belastad eftersom denne aktivt slipper 
skapa sig förstålelser för miljöer i ständig förändring.  En ”commanders” stridssituation är mindre 
dynamisk än vad en stridssituation för en stridsvagnskompanichef. I avsnitt 2.4.2 
Situationsmedvetenhet i strid, förklarades det med Wickens (2002) som källa att verkliga 
stridssituationer är dynamiska och i ständig förändring. I detta avsnitt visas det däremot att det 
alltså inte stämmer in lika väl i på stridsituationer i spelet ”Battlefield 2”.  

 

Förutom de hot en fiende bidrar med har båda aktörerna andra typer av hot som påverkar dem. 
Detta konstateras enbart i denna studie utan att analyseras närmare. Men det skulle kunna vara 
intressant för vidare studier inom detta område att fördjupa sig i.   

 

5.3 Nivå 3, Förutseende 

För att uppnå nivå tre av situationsmedvetenhet krävs det att personer kan förstå vad kunskapen 
som inhämtats från nivå ett och två har för status och betydelse för framtida situationer. För 
stridsvagnskompanichefer och ”commanders” innebär detta att kunskapen från de två första 
nivåerna sammansmälts och analyseras så att fiendens framtida handlingar kan förutses. Detta 
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kopplar an till den tredje nivån av situationsmedvetenhet som förklarades närmare i kapitel 2.4 
Situationsmedvetenhet. 

 

5.3.1 Svar och uttalanden från stridsvagnskompanicheferna 

Vad det innebär att vara stridsvagnskompanichef och vilka arbetsuppgifter en sådan chef har 
förklarades kort i avsnittet 2.5.1 Stridsvagnskompanichefer. Hur deras ledningssystem (LSS) ser 
ut och fungerar,  förklarades närmare i avsnittet 2.3.2 Befintliga ledningssystem. På frågan om 
hur de går tillväga för att försöka förutspå/räkna ut hur fienden kommer att agera härnäst, svarade 
en av dem enligt följande.  

 

”Jag vänder på kartan. Om jag som fiende fick en uppgift att till exempel 
anfall här. Hur skulle jag göra då? Vilken terräng är viktig för mig? Om jag 
ska fördröja hur skulle jag gjort då? Det enda vi vet om motståndaren är att 
han är ju inte dummare än vad jag är”. 

 

Den andre svarade på liknande sätt. 

 

”Man gör alltid en terrängbedömning, om fienden gör si, då måste jag göra 
så. Om jag gör så kan han tänkas gruppera där. Man försöker alltid vända 
på kartan och tänka ur fiendens perspektiv. Vi får ju en bedömning uppifrån 
om vad fienden bedöms göra. Om han anfaller, försvarar eller fördröjer”. 

 

Det svåraste med att förutse en fiendes handlingar är enligt en av 
stridsvagnskompanicheferna att man aldrig kan vara helt säker på de bedömningar 
som görs. De är trots allt bara bedömningar.  

 

”Svårigheten ligger i att man aldrig kan vara 100 % säker på hur fienden 
tänker göra. Allt handlar om bedömningar”. 

 

5.3.2 Svar och uttalanden från ”Commanders” 

Vad det innebär att vara ”commander” och vilka arbetsuppgifter en sådan chef har förklarades 
kort i avsnittet 2.5.2 Klanspelande och dess ”commanders”. Hur deras ledningssystem i spelet 
”Battlefield 2” ser ut och fungerar förklarades närmare i avsnittet 2.3.1 Spelet ”Battlefield 2” och 
dess ledningssystem. På frågan om hur de går tillväga för att försöka förutspå/räkna ut hur 
fienden kommer att agera härnäst, svarade en av dem enligt följande.  

 

”Jag tänker hur vi hade gjort i denna situation? Ofta är det ganska 
genomskinligt vart man är på väg och så vidare. Taktikerna skiljs inte så 
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mycket åt mellan olika klanlag, det gäller bara att kunna avläsa dem i rätt 
tidpunkt.” 

 

Den andre svarade på liknande sätt. 

 

”Det är sällan de gör något oväntat. Har man mött en fiende fler gånger så 
vet man ungefär hur de kommer att spela. Generellt agerar alla klanlag 
ungefär likadant. Är det nån som gör något nytt och effektivt så försöker 
man ta upp det och efterlikna den taktiken. Göra det till sin fördel”.   

 

Det svåraste med att förutse en fiendes handlingar är enligt en ”commander” hastigheten i spelet.  

” Det är att det går så fort. Fienden kan ju göra en u-sväng på mindre än en 
sekund och helt byta anfallsriktning. Så det är i sådana lägen som det är 
svårt att matcha hastigheten på den information som måste ut” 

 

5.3.3 Slutsatser av situationsmedvetenhet nivå tre, förutseende 

En vanligt förekommande teknik som båda aktörerna använder sig av för att förutse vad fienden 
kommer att göra är att ”vända på kartan” och se striden ur fiendens ögon. 
Stridsvagnskompanicheferna får även bedömningar från bataljonsstaben om vad fienden kan 
tänkas göra härnäst. Viktigt är veta är att denna tredje nivå inte skulle kunna uppnås om inte de 
två föregående nivåerna tidigare uppnåtts.   

 

”Commanders” lär sig snabbt hur en fiende hanterar vissa situationer. Under de säsonger de 
spelar emot varandra kan de möta varandra flera gånger och de lär snabbt känna varandras 
taktiker. I detta skiljer sig stridsvagnskompanicheferna åt från ”commanders”. En 
stridsvagnskompanichef övar oftast med svenska förband och anpassar sitt ledande av striden 
efter hur en ”svensk fiende” agerar.   

 

När det kommer till denna tredje nivå av situationsmedvetenhet verkar det inte finnas några större 
skillnader mellan hur ”commanders” och stridsvagnskompanichefer skapar sin 
situationsmedvetenhet genom att förutse fiendens ageranden.  

 

5.4 Andra synpunkter gällande ledningssystemen 

Detta avsnitt tar upp problem med stridsvagnskompanichefers skapande av situationsmedvetenhet 
när det kommer till nivå ett och två (uppfattning och förståelse). Stridsvagnskompanicheferna 
påpekade en del intressanta saker som de saknade i det befintliga ledningsstödssystemet. Men 
även saker som är bra och som de inte skulle vilja bli av med. Anledningen till att detta fått ett 
eget avsnitt beror på att ”commanders” inte påpekade några brister eller önskemål om 
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förbättringar i deras ledningssystem med argument som ”Nää.. Det skulle bli för overkligt då”. 
En jämförelse kan därför inte göras när det kommer till detta. Resultaten är i vilket fall viktiga 
eftersom stridsvagnskompanichefernas påpekanden kan hjälpa designers att ta vara på positiva 
aspekter i dagens ledningssystem men även för att hjälpa dem utveckla nya bättre funktioner till 
morgondagens ledningssystem (GIBIMS). Dessa synpunkter kan vara värda att ta hänsyn till i 
skapandet av nya ledningssystem även sådana som inte är baserade på en kommersiell 
spelplattform. Förslagen kan även vara värda att ta hänsyn till vid skapandet av spelsimulatorer 
eftersom en känsla av verklighet är det en simulator stävar efter att förmedla. 

 

5.4.1 Svar och uttalanden från stridsvagnskompanicheferna 

Enligt en av kompanicheferna är deras ledningsstödssystem (LSS) bra eftersom det ger en snabb 
översikt över situationen. Enligt båda cheferna fanns det även en rad mindre bra aspekter som 
med enkla medel kan förbättras och på så sätt ge bättre förutsättningar för en god 
situationsmedvetenhet. En av nackdelarna uppgavs vara att kartunderlaget i 
ledningsstödssystemet inte är så detaljerat.  

 

”… det stödjer när man är mitt uppe i någonting, så att man slipper ta upp 
kartan och titta, nu räcker de med att jag glimtar till på skärmen lite snabbt 
för att bilda mig en uppfattning.”  

 

”Problemet idag är att vanliga handkartor är bättre och mer detaljerade än 
ledningsstödsystemet. Så de använder man när man innan planerar själva 
striden. Men sen när själva striden är igång då tittar man inte så mycket på 
kartan utan då tittar man ut i terrängen och sen så tittar man på underlaget 
i sitt ledningsstödssystem”. 

 

Förutom detaljnivån på kartorna uppgav en av kompanicheferna att zoomfunktionen för kartan 
skulle kunna förbättras så att symbolerna på den inte kommer i vägen vid starkt utzoomade 
lägen. Dessutom verkar det inte finnas en steglös zoom.  

 

” Jag skulle vilja att symbolerna på kartan anpassar sig till den zoom man 
har på kartan. Idag är symbolerna lika stora hela tiden vilket gör att när jag 
zoomar ut så blir hela kartan full av stora symboler.… Sen skulle jag vilja 
ha en digital zoom istället för fasta värden. Idag har vi 2.5 * 2,5 kilometer 
eller 5*5”. 

 

För att ytterligare underlätta situationsmedvetenheten skulle en av kompanicheferna vilja ha ett 
flygfotoläge utöver kartläget. 

 



 

 36  

”Jag skulle vilja kunna välja ett verkligt flygfotoläge. Hur ser det ut här 
egentligen? Tänk dig hur det ser ut på Eniro.se Att man kan välja mellan 
vanlig karta och flygfoto”.  

 

Kompanicheferna prisar en siktesfunktion i ledningssystemet. För att uppfatta mål och terräng i 
omgivningen kan chefen sikta på det denne undrar över och sedan kolla på skärmen vart 
siktlinjerna riktar emot varpå chefen kan avgöra vad det är.  

 

”Att veta var jag är, var mitt förband är och veta vad jag tittar på i siktena 
är viktigt. Har man ett LSS som inte är kopplat till siktena så har man 
förlorat mycket. Från min egen vagn har jag två stycken streck, det ena som 
visar på vart eldröret siktar på och det andra visar vart mitt periskop tittar 
på. Så jag kan i mitt periskop sikta på och kolla vad är det för kulle där 
borta? Sen kolla på LSS:en och se, ’ok det är den kullen på kartan’. Detta 
är framförallt bra i mörker om man upptäcker ett mål kan man lätt kolla om 
det är en fientlig eller en egen.”  

 

En av kompanicheferna påpekade att deras ledningsstödssystem saknade en viktig 
funktion som gravt stör de två sista nivåerna av situationsmedvetenheten.  

 

”LSS:en är väl konstruerad, och visar inte mer än vad man behöver. Men 
däremot saknas det delar, Gör du en fiendeobservation vill jag att det 
automatiskt ska komma upp en tidsangivelse på den. Idag är en fientlig 
stridsvagn som jag la ut på LSS kvar i tre timmar.  Ser man tre mål på sin 
LSS kan det ju i praktiken vara ett mål som observerats tre gånger”.  

 

5.4.2 Slutsatser av övriga resultat gällande ledningssystem 

Både ”commanders” och stridsvagnskompanichefer upplever att deras ledningssystem är ett stöd 
när det kommer till att snabbt skaffa sig en uppfattning över situationen. Däremot upplever 
stridsvagnskompanicheferna att deras ledningssystem (LSS) kunde ha bättre upplösning på de 
kartor som är implementerade i systemet.  

 

Att stridsvagnscheferna idag inte kan observera en fiende och markera en tid på denne är ett 
allvarligt hot mot en god situationsmedvetenhet. Första nivån uppnås utan problem. Men 
förståelsen och förutseendet blir lidande när chefen inte vet om det är en eller flera fiender och 
hur många gånger den blivit observerad. Tidsmarkeringarna, zoomproblemen och flygfotoläget är 
förmodligen relativt enkla saker att åtgärda eftersom teknikerna för det redan finns. Det gäller 
bara att ta vara på dem på rätt sätt. Kan inte den första nivån av situationsmedvetenhet uppnås 
kan heller ingen av de två senare nivåerna uppnås. En detaljerad karta tillsammans med ett 
flygfoto över området skulle förmodligen underlätta uppfattningsförmågan hos 
stridsvagnskompanicheferna. 
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5.5 Sammanfattning 

Denna studie har lyckats att besvara frågeställningen (i vilken utsträckning skiljer, och/eller 
liknar ”commanders” och kompanichefers skapande och upprätthållande av 
situationsmedvetenhet med avseende riskbedömning kopplat till fiendens position i slagfältet?) 
eftersom det har visat sig att det finns både skillnader och likheter i ”commanders” och 
stridsvagnskompanichefers sätt att skapa situationsmedvetenhet. I stort sätt handlar likheterna om 
att båda aktörerna är lika beroende av en god situationsmedvetenhet på samtliga tre nivåer för att 
lyckas med sina mål. Skillnaderna handlar däremot om olika metoder och tillvägagångssätt de 
båda aktörerna använder sig av för att skapa sin situationsmedvetenhet.  

 

Både stridsvagnskompanichefer och ”commanders” delar uppfattningen om att information om 
var fienden befinner sig är otroligt viktigt.  De behöver veta detta för att kunna riskbedöma och ta 
rätt typ av beslut. Situationsmedvetenhet med avseende på uppfattning är med andra ord en viktig 
och central del i de båda aktörernas sätt att framgångsrikt bedriva strid. Efter att de båda 
aktörerna uppfattat en fiende i slagfältet är dess typ den information de därnäst vill ha reda på. 
Var en fiende befinner sig och av vilken typ den är har stor inverkan på bedömningen av de hot 
och risker som är förknippade med en viss situation 

 

Trots likheten mellan hur ”commanders” och stridsvagnskompanichefer upplever relevansen av 
att uppfatta en fiende, skiljer de sig åt när det kommer till de metoder de använder sig av för att 
skapa situationsmedvetenhet om bland annat var fienden är och av vilken typ denne är. Grunden 
till just denna skillnad ligger i att yngre generationer som idag spelar datorspel likt ”Battlefield 2” 
lär sig metoder som en stridsvagnskompanichef idag inte har förfogande över.  

 

Stridsvagnskompanichefer får information om var fienden är från spaningsenheter som denne inte 
direkt kan styra över. En ”commander” däremot har resurser och måste själv aktivt spana och 
upptäcka fienden. Blir en ”commander” distraherad kan denne missa att skapa sin och andras 
situationsmedvetenhet när det kommer till att veta var en fiende befinner sig. En 
stridsvagnskompanichef däremot riskerar inte i samma utsträckning att misslyckas med detta 
eftersom den uppgiften inte ligger på honom. Stridsvagnskompanicheferna måste lita på de 
uppgifter de får, eftersom de själva inte kan dubbelkolla eller verifiera dem. En ”commander” 
däremot har möjligheten att själv dubbelkolla de uppgifter han/hon känner sig osäker på.  

 

När det kommer till omgivningar och slagfält är spelet ”Battlefield 2” mer begränsat än vad 
verkligheten är. En ”commander” utnyttjar detta och kan redan i förväg innan striden utbryter 
veta exakt hur terrängen ser ut. I och med detta behöver en ”commander” under stridens gång inte 
lägga energi på att aktivt skapa situationsmedvetenhet för betydelsen av att en fiende av en viss 
typ och storlek befinner sig på en viss position i slagfältet. Detta är något en 
stridsvagnskompanichef alltid aktivt måste lägga kognitiv kraft på.  
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För att uppnå den tredje och siste nivån av situationsmedvetenhet använder sig 
stridsvagnskompanichefer och ”commanders” av en liknande strategi. De ”… vänder på kartan” 
och tänker ”… hur vi hade gjort i denna situation”. De båda aktörerna menar att detta oftast inte 
är så svårt eftersom de snabbt lär känna sin fiende som de spelar eller övar emot.  
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6 Diskussion  

6.1 Resultat och framtida forskning 

Denna studie har visat att det finns både skillnader och likheter i ”commanders” och 
stridsvagnskompanichefers sätt att skapa situationsmedvetenhet. Det är inte denna studies uppgift 
att bedöma eller ta ställning varken för eller emot att använda kommersiella spel som plattformar 
i militära stridsledningssystem. Syftet med studien var att producera kunskap inom 
problemområdet. Det är upp till senare forskning att avgöra ifall det finns tillräckliga argument 
för eller emot att använda kommersiella spel som plattformar i militära stridsledningssystem.  

 

Jag tycker att studien visat på skillnader och likheter som kan användas vid argumentering för 
och emot GIBIMS (Game Integrated Battle Information Management System). Men framför allt 
tycker jag att kunskapen som genererats är viktig att tänka på när ett GIBIMS ska utvecklas och 
designas. Kunskapen kan därför ses som riktlinjer i en designprocess. Dessutom kan kunskapen 
användas av spelindustrin för att utveckla mer ”verklighetstrogna” spel som stämmer överens 
med hur en verklig stridskompanichef skapar sin situationsmedvetenhet. 

 

Denna studie har fokuserat på den militära sektorn och de ledningssystemen i den. Troligtvis 
skulle även mer civila grenar så som räddningstjänst och polis kunna dra nytta av GIBIMS när 
krissituationer uppstår och operationer måste ledas. Men det får framtida studier utvisa. Ponera 
däremot att det redan imorgon finns GIBIMS inom förslagsvis den militära sektorn. Som denna 
studies resultat pekade på kommer det vara viktigt att utbilda den nya spelvana generationens 
användare så att de förstår att de inte har kontroll över overkliga funktioner som finns i spel. Spel 
och verklighet skiljer sig fortfarande åt. Förhoppningsvis kommer spel utvecklas till att bli mer 
och mer verklighetstrogna och i samma takt kommer då detta utbildningsbehov att upphöra. 

 

GIBIMS är inte enbart ett ledningssystem. Eftersom det är digitaliserat kan det användas som en 
simulator där omvärlden helt simuleras. Visst det finns simulatorer idag som kan simulera i 
princip vad som helst till exempel flygsimulatorer. Men flygsimulatorn skiljer sig i vilket fall från 
verkligheten när det kommer till exempel G-krafter. GIBIMS gör det möjligt för en användare att 
använda samma system i verkligheten som när den över simulerade strider. Det ger GIBIMS 
enorma fördelar. Med GIBIMS skulle man till exempel kunna simulera olika typer av fiender 
som man i verkligheten inte har möjlighet att öva emot. Det skulle vara otroligt svårt att planera 
och genomföra en verklig stridsövning där till exempel palestinier och israeler övade emot 
varandra utan att verkliga liv skulle gå till spillo. Det skulle även vara möjligt att simulera 
oändliga miljöer och slagfält för att på så sätt komma runt inövade ”overkliga” handlingar 
(pixelskott) som klanspelandet idag utnyttjar. Spel och verklighet skulle då komma ännu ett steg 
närmare varandra. Jag ser många positiva aspekter av att använda GIBIMS och andra tekniska 
hjälpmedel. Men samtidigt finns det en fara med att morgondagens användare blir för teknikvana. 
Vad händer när en stridsvagn får elfel och GIBIMS släcks ner? En användare måste då kunna 
leda sin strid på andra sätt utan tekniska hjälpmedel.   
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6.2 Metodkritik 

I denna studie användes intervjuer som huvudsaklig faktakälla. Förmodligen hade svaret på 
frågeställningen blivigt mer fyllig om fler intervjupersoner använts. Men eftersom de båda 
stridsvagnskompanicheferna och ”commanders” oberoende av varandra uppgav liknande svar på 
de olika frågorna är det en indikation på att det inte fanns så många olika variationer på svar 
utöver dem som samlades in. Som nämnts i kapitel 4 Metod kan även likheter i svaren bero på att 
aktörerna har liknande erfarenhet och/eller bakgrund. Men som också förklarades i det kapitlet är 
det svårt att komma bort från det problemet eftersom studien avgränsat sig till att enbart intervjua 
”commanders” och stridsvagnskompanichefer. Den typen av aktörer har liknande bakgrunder. 
”Commanders” och klanspelare är unga och gillar att spela spel. Stridsvagnskompanichefer i den 
svenska armén är runt 30-40 år och har utbildats på liknande sätt på försvarshögskolan. Gällande 
val av andra metoder och vilken betydelse de hade fått för denna studie diskuterades det närmare 
i kapitlet 4 Metod. 

 

6.3 Framtida studier 

Det hade varit intressant att bedriva en liknande studie med ett annat spel än ”Battlefield 2” som 
utgångspunkt. Under studiens gång märkte jag att ”commanders” i spelet ”Battlefield 2” och 
stridsvagnskompanicheferna inte låg på riktigt samma nivå i beslutskedjan. En 
stridsvagnskompanichef bestämmer förvisso över fler individer än vad en ”commander” gör, men 
en ”commander” beslutar å andra sidan över funktioner som en stridsvagnskompanichef inte har 
befogenhet över. Jag vet inte exakt vilket spel som skulle kunna matcha bättre än ”Battlefield 2” 
men samtidigt ha en liknande militär ledningsfunktion. Ett sådant spel kanske kommer i 
framtiden. Om inte annat vore det ett bra förslag på spelidé som försvarsmakten skulle kunna dra 
nytta av. Inom en kort tid kommer förhoppningsvis VBMS levereras av Saab Systems. Tänk dig 
att de samtidigt lanserade ett spel som i så stor utsträckning som möjligt liknade ett VBMS och 
de funktioner en verklig beslutsfattare besitter. Då skulle morgondagens 
stridsvagnskompanichefer dels vara väl insatta i systemet innan de gör sin värnplikt och dels 
skulle de även på ett billigt sätt kunna öva sina färdigheter hemma framför datorn tillsammans 
med all världens olika spelare.  

 

Vänder vi på steken kan det sägas att det skulle vara intressant att bedriva en liknande studie med 
en annan typ av ”verklig” aktör. Istället för stridsvagnskompanichefer skulle till exempel en chef 
i en liten tätt sammanfogad specialenhet likt amerikanska ”Delta force” eller svenska ”SSG” vara 
målgruppen. Jag antar att en sådan chef likt en ”commander” har tillgång till liknande funktioner 
och metoder för att själv skapa sin situationsmedvetenhet. Då tänker jag främst på förmågan att 
spana med hjälp av satellit och UAV.   
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      Bilaga (3) 

 

Intervjuguide till ”commanders” och 
stridsvagnskompanichefer 

 

 

Introduktion: 
-Presentera mig och själva studien 

-Syfte, innehåll och upplägg och tidsåtgång för intervjun 

-Dokumenteras med anteckningar och voice recorder.  

-Hur rapporten och resultatet kommer användas.  

 

Uppvärmning/individ: 
-Vad heter du och hur gammal är du? 

-Vilket yrke har du? 

-Kan du beskriva vad du arbetar med? 

-Hur länge har du arbetet inom detta yrke? 

-Hur ofta spelar du Battlefield 2? (endast ”commanders”) 

-Hur ofta använder eller tränar du med VBMS? (endast Stridsvagnscompanichefer) 

 

-Kan du förklara lite om hur spelet/ledningssystemet fungerar och vilken roll du har i det hela. 

 

-Vad skulle du säga att målet med din arbetsuppgift är.  

-Vad är det du ska lösa?  

-Om ditt mål är XXX , vad är det största hotet mot det? 

  

-Om vi ser till hot uttryckt från en fiende. Vad är det enligt dig som 
stridsvagnskomanichef/commander, det största/allvarligaste hotet en fiende kan utsätta dig 
för? 

 -Hur undviker du på bästa sätt det? 

 -Gör du på något speciellt sätt när du riskbedömer olika hot? 

Situation Awareness nivå 1: 
1. -Hur vet du var fienden befinner sig? 

 -Hur får du reda på det?  



 

    

 -Om du vill få reda på det hur går du till väga? 

2. -Brukar du tänka på och göra en bedömning om vilka vapen och vilken ammunition 
fienden besitter och kan tänkas använda sig av? 

 -Hur gör du för att bedöma det? 

 -Hur får du reda på det?  

 -Om du vill få reda på det hur går du till väga? 

3. -Brukar du tänka på och göra en bedömning över hur stor fiendens styrka är? 

 -Hur gör du för att bedöma det? 

 -Hur får du reda på det?  

 -Om du vill få reda på det hur går du till väga? 

4. -Finns det andra saker som är viktiga att tänka på som påverkar den direkta hotbilden mot 
dig och ditt kompani som uttrycks från fienden?  ((Och då menar jag alltså inte hot på en 
högre nivå som tillexempel brister i egna underhållslinjer och dåliga underrättelser.)) 

 -Hur visas dem? Hur får du info om det? 

 

5. -Finns det information i ledningssystemet som du anser är onödig? 

 -Vad och varför. 

6. -Finns det något problem med hur informationen visas eller förmedlas till dig som 
kompanichef/commander? 

 -Varför? 

 -Hur lösa? 

 

Situation Awareness nivå 2: 
7. -Brukar du tänka på vilka områden en fiende möjligen skulle kunna ha uppsikt över? 

8. -Hur vet du vilka områden som fienden har uppsikt över, Observerar?  

 -Hur gör du för att ta reda på detta? 

 -Finns det något stöd för det i VBMS/Spelet? 

 

9. -Brukar du tänka på vilka områden en fiendes vapen fiendens vapen täcker? 

 -Hur gör du för att ta reda på detta? 

 -Finns det något stöd för det i VBMS/Spelet? 

 

10. -Ponera att tre av fiendens enheter visar sig på kartunderlaget i spelet/VBMS. Hur gör du 
för att bedöma vilken av dem som utgör störst hot? Vilka faktorer spelar in? 

 -Vilken information behöver du tillgång till? 

 -Finns det att tillgå i Spelet/VBMS? ` 



 

    

 

11. -Finns det andra saker som kan påverka hotbilden och din riskanalys av situationen? 

 

Situation Awareness nivå 3: 
12. -Hur går du tillväga för att försöka förutspå/räklna ut hur fienden kommer aggera härnäst? 

 -Använder du dig av någon speciell teknik?  

 -Vilken typ av information använder du för detta? 

 -Vart har du fått den informationen från? 

 

13. -Hur gör du för att räkna ut vart fienden kommer attackera här näst? 

 -Använder du dig av någon speciell teknik? 

 -Vilken typ av information använder du för detta? 

 -Hur får du tag på den informationen? 

 

14. -Vilken är den största svårigheten med att bedömma/förutspå fienden? 

 

Övrigt: 
15. -Stödjer systemet din riskbedömning? 

 -Hur? varför inte? 

 

16. -Vilken är enligt dig den viktigaste informationen som finns på ledningssystemet som 
förmedlas via spelet/VBMS? 

 -Varför? 

 

17. -Ponera att du vet var fienden befinner sig på slagfältet. Vad är nu det första du vill veta 
om fienden? 

 -Varför vill du veta det? 

 -Vad innebär det för risker om du inte vet detta?     

 

18. -Hur viktig är information om fiendens position? 

 

19. -Finns det några problem eller svårigheter med att bedöma vilka hot som innebär risk för 
dig och ditt förband? 

 

20. –På vilket sätt tycker du att funktionerna i Battlefield 2/VBMS stödjer dig som 
commander? 



 

    

21. -Finns det nått som du känner skulle hjälpa dig bli en bättre commander, men som saknas 
i spelet/Systemet? 

 

22. -Anser du att spelet/VBMS är svårt att hantera. Hur mycket träning krävs det för att 
bemästra systemet/spelet? 

 

23. -Tror du det finns något som kan förbereda blivande användare av VBMS redan innan de 
kommer till värnplikten? 

 -Vad?  

 

24. -Har du spelat BF2? 

 -Som commander? 

 -Hur tycker du det var?  

 -Varför? 

 -Hur ofta spelar du? 

  (enbart stridsvagnskompanichefer) 

 

25. -Har du gjort lumpen och använt dig av någon typ av ledningssystem? 

 -Om ja, Förklara. 

  (enbart ”commanders”) 

 

Avslutning: 
-Med avseende på det vi just pratat om, vad tror du är den största skillnaden mellan BF2 och 
vekliga ledningssystem (VBMS)? 

 

-Av det vi har disskuterat, vad tycker du är det viktigaste vi pratat om? 

 

-Har du något du vill kommentera eller lägga till? 

 

-Tycker du det är något vi glömt att ta upp? 

 

-Tack för din medverkan! 

 


