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Perceptionens roll för ledningssystem 
Inträdesanförande i KKrVA avd IV 2000 med uppdateringar  
av S Anders Christensson

mänsklig perception är en förutsättning 
i ett ledningssystem. Verkligheten uppfat
tas genom mönsterigenkänning eller reso
nemang som är baserade på olika villkor.

Denna artikel beskriver utvecklingsarbe
tet av metoder och teknik som syftar till att 
stödja perceptionen. Arbetet har bedrivits 
i projektform, där projekten leddes från 
Försvarshögskolan. De ingående projekten 
syftade till att avbilda och beskriva vikti
ga delar av verkligheten, för att öka förstå
elsen hos individer i ledningsgrupper och 
därmed möjliggöra utvecklande av planer 
för eller genomförande av åtgärder i verk
ligheten. Projekten ROLF 2010,1 Aqua,2 
VIL3 och STRATMAS4 samverkade för att 
utveckla olika delar av stöden för percep
tionsprocessens olika former.

Artikeln återger mitt inträdesanföran
de i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd 
IV år 2000. I vissa stycken redovisas eller 
kommenteras även händelser och resul
tat från senare datum, för att komplettera 
bilden och visa på vad utvecklingsarbetet 
lett till. Under åren som passerat har teo
ri, procedurer, metodik och teknik utveck
lats vidare och den ökade kunskapen har 
förhoppningsvis medfört att ledningsveten
skapen är tydligare nu, samtidigt som nya 
frågor har identifierats.

Perception i ledningssystem är det sam
manlänkande begreppet i projekten då oli

ka områden studeras och beskrivs. Med 
perce ption menas de processer som aktivt 
förknippas med tolkning utifrån sinnesin
trycken antingen genom mönsterigenkän
ning eller resonemang baserade på villkor. 
Projektresultaten är redovisade i design, 
patent, konstruktioner, installationer och 
publicerade vetenskapliga artiklar. 

Nya krav på ledningssystem
Efter Berlinmurens fall 1989 uppkom ett 
nytt säkerhetsläge i världen. Krav på led
ningssystem och möjliga lösningar för des
sa system framkom under workshops som 
arrangerades på konferenserna MASEVR5 
1993, 1995, 1997. De två första arrang
emangen dokumenterades och redigera
des av mig själv och professoressor Ted 
Woodcock. Försvarsmakten finansierade 
utgivningen av dokumenten.6 

Experter talade samfällt om föränd
rade scenarier, d v s händelseutveckling
ar som leder till krig. I avsikt att förtyd
liga scenarierna arrangerades konferens
serien ILIC;7 den första 19958 och den 
andra 1997.9 Internationellt inbjudna före
dragshållare beskrev scenarier med nya be
grepp, t ex Small Scale Contingencies, SSC, 
Operations Other Then War, OOTW, med 
beskrivningar av s k Counter Insurgent, 
COIN, Low Insensitive Conflicts, LIC, el
ler Military operations Other Then War, 
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MOOTW, med Irregular Warfare, IW, 
Humanitarial Disasters/Humanitarian Re
lief och Nonplanned large Evacuation 
Opera tions, NEO. 

Scenarierna förändrade spelplanen radi
kalt. I den efterföljande workshopsserien, 
The Cornwallis Group,10 där flera hundra 
operationsanalytiker har dokumenterat oli
ka delar av inträffade kriser och krig, har 
professor Woodcock fortlöpande fortsatt 
redigera västvärldens operationsanalytiska 
resultat. Mitt och professor Woodcocks ar
beten har likaså presenterats för Command 
and Control Research Program, CCRP, vid 
konferenserna International Command 
and Control Research and Technology 
Symposium, ICCRTS.11 De arrangera
de konferenserna, workshops och delta
gandet i andra konferenser gav under
lag till och insikt i många olika scenarier. 
Scenariebeskrivningarna fördjupades och 
breddades, och dynamik och interaktion 
med förändringsbara resurser och förmå
gor infördes. US Department of Defence 
och Försvarsmakten valde tillsammans ut 
fem framtida scenarier för det fortsätta ar
betet. Dessa scenarier, som beskrivs mer in
gående nedan, resulterade i underlag för 
nya krav på ledningssystem. Arbete gav li
kaså ett stort kontaktnät för vidare dialog.

Försvarsmaktens forskning och tek
nikutveckling inom ledning finansierade 
Försvarshögskolans projekt ROLF 2010, 
Aqua, STRATMAS och VIL. Inom projek
ten arbetade man tillsammans och med de 
andra försvarsmaktsprojekt som berörde 
Försvarsmaktens lednings och informa
tionsarbeten. Samarbetet gällde framför 
allt de projekt som syftade till att nätanslu
ta alla resurser och därmed länka samman 
dessa inom en intervention, en operation 
eller insats. Detta ledde till nya krav på 
ett ledningssystem, att aktivt kunna tolka, 
förstå, inrikta och upprätta aktiviteter för 

att leda. Konceptet i Försvarshögskolans 
projekt ROLF 2010 var att tydliggöra en 
operativ stabs olika funktioner,12 med
an projekt Aquas syfte var att tydliggö
ra den beslutsinteriör i vilken en operativ 
stab skulle sitta och verka. Resultatet kall
lades Akvariet, ett exempel på en operativ 
beslutsinteriör. 

Inom Försvarsmaktens alla nätcentrera
de projekt avsåg Akvariets beslutsinteriör 
vara exempel på en nod varifrån ROLF
staben skulle sitta och leda via nätverket, 
så att insatta resurser skulle uppnå avsedd 
verkan i insatsområdet. Strategiska, opera
tiva och taktiska ledningsnivåer med stabs
funktioner förutsattes därför samverka via 
nätet. Flera ROLFenheter med olika funk
tioner antogs vara sammanlänkade inom 
den operativa ledningsnivån. Respektive 
ROLFenhet inom operationsområdet 
skulle ha stöd för lägesförande, inriktning 
och beslutsfattande samt att upprätta or
der. Dessa order skulle därefter förmed
las till taktiska chefer genom nätverket. 
Stabsfunktionerna insamling, observera
tion, orientering, beslut och distribution av 
information skulle ske via nätverket. Detta 
antogs ge en större geografisk täckning, 
bättre ledning med mindre och kraftfullare 
resurser samt ett bättre genomförande med 
exaktare verkan. 

Projekt STRATMAS skulle producera 
en representation av operationsområdet, 
ett Artificiellt Samhälle, AS, som med sina 
specifika egenskaper skulle ge en bredare 
förståelse för ett samhälles dynamik och 
interaktion, för att stödja stabens arbete. 
AS skulle ge överblickbarhet och spegla ett 
lands historiska händelseförlopp fram t o 
m att ett politiskt beslut togs om militär in
sats. I samma system kunde analytiker tyd
liggöra och avgöra vilka orsaks och ver
kansberoenden som operationsplanering
en måste ta hänsyn till. Inom projektet 
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utvecklades en specifik metod och ett tek
niskt stödsystem med vars hjälp staben 
kunde utveckla operationsplaner som kun
de spelas i ASsystemet. Dessa data från ex
perters beskrivning av Afghanistan, Irak, 
Sverige etc prövades inom projektet. 

Projekt VIL avsåg att länka modeller
na till ett visuellt, interaktivt symbolspråk 
där utseende och definitioner redan var ut
vecklade inom militären. Avsikten var att 
ge möjlighet till ett villkorsbaserat hante
ringsförfarande av resurser och order un
der de olika analys och planeringsfaserna 
samtidigt som tekniken formaterade data 
så att det kunde ingå i simuleringen. 

Operativ ledning  
i ROLF 2010
Projekt ROLF 2010 utgick ifrån de nya 
scenarierna, då man tog fram ett nytt kon
cept för operativ ledning.13 

En ROLFstabsenhet antogs rymmas i 
en 40 fots container. Detta skulle ge rörlig
het och därmed vara en del av dess skydd. 
ROLF-stabens litenhet ökade flexibilite
ten då containern kunde placeras varhelst 

den fick plats. Under tiden containern för
flyttades och iordningställdes begränsa
des den operariva ledningen i huvudsak av 
tillgängliga tekniska lösningar för flexibla 
containrar. 

I ROLF 2010projektet antogs att i 
fram tiden skulle ledning kunna genomför
as även under transport. Figur 1 nedan vi
sar hur en ROLFstab år 2010 kunde vara 
placerad med ett luftskepp som transpor
tör. Fördelarna med luftskepp är att de 
kan bära tunga laster, de är oberoende av 
land eller hav och de kan stanna upp un
der långa tider. Försvarsmakten har i andra 
sammanhang studerat hotet mot luftskepp 
och möjligheten att skjuta ner statiskt av
vägda farkoster som de närbesläktade 
aerostaterna och då funnit att aerostater
na skulle klara sina uppgifter trots beskjut
ning. Idén för luftskepp utgick från att sam
ma lösningar skulle kunna användas för att 
skydda aerostaterna. Luftskeppet förutsat
tes kunna kontrollera en avvägd lastning, 
start och kunna lossa tunga laster snabbt. 
Luftskeppets nackdelar är flyghastigheten, 
kostnaderna förknippade med lyftgasen 

Figur 1. ”Flexibel” container monterad under ett luftskepp.
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och negativ påverkan av kallt klimat med 
stark vind, is och snö.

Utveckling av modeller
I projekt STRATMAS studerades förbands
strid i internationell miljö för att man där
efter skulle utöka och utvecklade funktio
naliteten i modellerna, så att fem olika sce
narier kunde planeras och simuleras:

• Förbandsstrid i en internationell 
miljö

• Fredsframtvingande operationer

• Fredsbevarande operationer 

• Humanitära katastrofer och huma
nitära räddningsoperationer

• Stora icke planerade evakueringar 
av människor

Inbjudna experter inom olika områden fick 
förtydliga de valda scenarierna. Vid dessa 
tillfällen deltog illustratörer som lyssnade 
och visualiserade experternas berättelser. 
Några av dessa berättelser återges i figurer-
na 2-6. Dr Douglas Bond vid Harvard och 
professor Dave Davis vid George Mason 
University beskrev ett framtida arbete inom 
underrättelseanalys och syntes, baserat på 
data från öppna källor, se figur 2. Mr Vince 
Roske, Deputy Director J8, The Joint Staff 
i Pentagon, redovisade amerikanska erfa
renheter av fredsframtvingande operatio
ner, se figur 3. Professor Lars Cederman 
berättade om sina systematiska analyser 
av sociala fenomen, se figur 4. Dr Loren 
Cobb beskrev det systematiska narkotika
krig som bedrivs av amerikanska militären 
i bl a Bolivia, se figur 5. Professor Derek 
Hitchins visade metoder för att modellera 
media, rapporter, databasinnehåll och sen
sorers dataflöden, se figur 6. 

Genom att kombinera experternas olika 
analysmetoder med en systema tisk modelle

ring, sammanförde man i projekt STRATMAS  
resultaten till en generell modelleringspro
cedur, se figur 7. Modelle ringsproceduren 
utgår ifrån öppna tillgängliga data och 
från olika experters perspektiv. I projek
tet fullföljdes alla tre stegen och utveck
lingsarbetet resulterade i ett programsys
tem. Programsystemet provades därefter 
med andra experters perspektiv och resul
tatet benämns numer som ett modellerings
verktyg för att producera ett Artificiellt 
Samhälle, AS.14 Med ett AS kan spelpla
nens dynamik och interaktion visualise
ras bättre och egenskaper hos aktörer och 
fraktioner som varierar i simuleringen kan 
lättare följas. 

Första modelleringssteget innehåller 
en kvalitativ analys av ett lands data och 
syntesen utformas i bl a översiktliga gra
fer. Dessa grafer kan jämföras med Entitet
Relationsgrafer, kausala orsaks och ver
kansgrafer, jfr engelska benämningen 
Causel Loop Diagrams, CLD.15 

I efterhand kan man konstatera att gra
ferna påminner om och kan jämföras med 
amerikanska regeringens strategiska grafer 
för operationen i Afghanistan som produ
cerades av PA Consulting och publicera
des första gången i New York Times un
der 2010. 

Det andra, kvantitativa modelleringsste
get utgår ifrån det första, kvalitativa mo
delleringsresultatet och tillför kvantitativa 
data, identifierar mönster i data och söker 
matematiska samband att representera des
sa mönster. Detta kvantitativa systemdyna
miska modelleringssteg uttrycker syntesre
sultaten i s k ”stocks and flows”-process
diagram. I projektet användes programmet 
Stella™ eftersom programmet medger en 
simulering av processerna, där strukturer, 
storlekar och tidsomfång kan förstås och 
skattas efter mycket kort tids modellering.



Figur 2. Underrättelser baserade på öppna källor. Figur 3. Fredsframtvingande.

Figur 4. Analys av Sociala fenomen. Figur 5. Narkotika kriget i Bolivia.
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Det tredje modelleringssteget komplet
terar de tidigare modelleringsstegen ge
nom att man adderar experters perspek
tiv på rumsliga, spatiala relationer. I det
ta steg struktureras likaså den resulterande 
logiken upp i en datormässigt effektiv pro
gramstruktur. Denna programstruktur föl
jer en s k ”klientserver”arkitektur. Detta 
medger att flera användare kan arbeta mot 
samma instans av ett AS. Det medger ock
så att en användare kan starta flera instan
ser av AS.16 

På uppdrag av Försvarshögskolan in
stallerade Cupol International AB en 
”klientserver”version av programmet 
STRATMAS och DMS Cupol17 (beskrivet 
under Delprojekt nedan) vid amerikanska 
Joint Force Command, Norfolk, Va, USA, 
2005. Syftet var att pröva om utveckla
de programsystem fungerade tillsammans 
och i en operativ stab. Testet utfördes av 
Department of Defence och Nato tillsam
mans när de 2006 experimenterade med en 
ny metod för planering enligt s k effektbase
rade operationer. Projekt STRATMAS fär
digställde inför detta experiment en bland
ning av de fem ovan nämnda scenarierna. 

Figur 6. Analysmetoder föreslagna av Prof. 
Hitchins.

Figur 7. Projekt STRATMAS stegvisa modellering 
av det yttre systemet.
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Det färdigställda scenariot sträckte sig 
över tre års händelseutveckling i Afgha
nistan. Det avgörande testet kom när ame
rikanska och engelska planeringsgrupper 
uttryckte Röd (fiende) och Grön (allierad) 
spelares planer i DMS Cupol och program
varan klanderfritt kunde simulera planen 
i det artificiella samhället. Simuleringens 
momentana resultat visualiserade tillstånd
förändringar i AS, vilket fungerade som 
sparring i Multinational Exercise Version 4 
(MNE 4) för utveckling av Blå (egen) plan. 
I Försvarets Materialverks rapport, angå
ende svenska Försvarsmaktens tekniska bi
drag vid MNE 4 står:

Användningen av simulatorer för krigs
spel som en del av stabens arbete pröva
des ett fåtal gånger. Med undantag för den 
simulering som Green and Red team ge
nomförde i STRATMAS, gav resultaten 
av simuleringarna inte någon större insikt 
i möjligheter och problem.

Rapport från FMV: KE  
FörsvSyst, Strömbäck 2006 

Försvarshögskolan och Cupol International 
AB gav metod och teknikstöd åt de Röda 
och Gröna operatörerna i den operativa 
staben som via länk införde planerna och 
simulerade dessa i spelet.

Beslutsmiljön i ett 
ledningsrum
Projekt Aqua utvecklade beslutsinteriören 
Akvariet så att några av ROLFkonceptets 
visionsbeskrivningar av stabsfunktioner 
blev konkretare. En av många illustratio
ner återges nedan i figur 8 och 9. Antalet 
personer i varje ledningsmodul skulle vara 
810 personer. En stab skulle bestå av fyra 
ledningsmoduler. Staben var därmed liten 
och detta skulle kompenseras av att in
formationstätheten skulle vara hög men 

naturlig. Informationen skulle upplevas 
som att man ”tog i den” för att öka närva
rokänslan till det man hanterade i staben. 
Symboler och tecken för aktioner skulle 
sammansättas likt legoklossar och positio
neras i tid och rum. Simuleringar som bok
för aktörers och fraktioners egenskaper 
skulle återrapporteras till dem runt bordet 
med hjälp av stereoskopi med 3Davatarer. 
I bilden ses en romersk legosoldat peka på 
en bristsituation framräknad i simulering
en. Det kan uppstå när t ex bensin, am
munition eller soldater fattas. Situationen 
leder till ändrade egenskaper och därmed 
ändrade beteenden på spelplanen. Via ny 
teknik skulle personerna i ledningsrum

Figur 8. En framtida beslutsinteriör.

Figur 9. Kungens och drottningen besök i 
Akvariet.
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met ha kontakt med informationssoldaten 
i fält, se figur 10.

Akvariet invigdes av Försvarshögskolans 
rektor general Karlis Neretnieks 18 septem
ber 1998. Kungen och drottningen besök
te denna futuristiska ledningsmiljö samma 
år. 

Många besökare har därefter fått en de
monstration av funktionaliteten i Akvariet 
och Mimer Brunn som inlämnades för att 
patenteras som ett visualiseringssystem kon
struerat av mig och Peter Segerhammar.18 
Detta system låg till grund för Lars Winkler
Peterssons doktorsavhandling.19

Akvariets beslutsinteriör gav möjlighet 
till att prova metoder och teknik samtidigt 
som operativa och taktiskt planeringsför
sök utgående från den speciella sittningen 
runt ett ljusbord genomfördes. Avsikten var 
att pröva om deltagarnas perception, för
ståelse och samverkan förbättrades med ut
rustningen.  Detta skulle ske om en gemen
sam och delad insikt av operationen kunde 
uppnås. Personerna runt ljusbordet skulle 
uppleva dynamiken, de skulle ges möjlig
heten att spela med egna 
aktörers, allierade aktö
rers och fientliga aktörers 
planer. Den visuella åter
givningen av operations
området avsåg visa resul
taten av spelet. För att 
åstadkomma detta iden
tifierades en rad samver
kande funktioner bestå
ende av människors age
rande och de tjänster tek
niken ger. Funktionerna 
sorterades in i skikt med 
de konkretaste funktio
nerna underst och de 
allt mer abstrakta överst. 
Figur 11 nedan, visar 
den resulterande lagerin

delningen för funktionerna. Var je lager 
blev ett delprojekt i projekt Aqua.

Indelningen i delprojekt gjorde det lät
tare att administrera utvecklingsarbetet. 
Lagertanken lå na des av International Stan
dard Organi sa tions regelverk för öppna 
systems kommunikation. Innehållet bygger 
på att många noder i ett nätverk har olika 
roller. Roll erna sammansätts av funktio
ner som utför någonting. Kommunikation 
mellan noder med lika roller har ett speci
fikt sätt att utbyta information mellan sig, 
ett protokoll. På samma sätt skulle varje 

Figur 10. Informationssoldaten.

Figur 11. Projekt Aqua, lager och delprojekts uppdelning.
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ROLFenhet ha en uppsättning funktioner 
beroende på enhetens roll. Skillnaden var 
att varje funktion i projekt Aquas lager, var 
sammansatt av människor som hade stöd 
av specifika tekniska tjänster. Geografiskt 
utspridda noder skulle ha de lager med 
tjänster vilka motsvarade de funktioner 
personalen utför i ledningssystemet. Det 
ställer krav på det protokoll som används 
inom tjänsten och därmed vad som styr hur 
data ska utbytas mellan de anslutna noder
na i nätverket. Utvecklingsarbetet av tjäns
ter i delprojekten skulle därefter integreras 
med de tekniska kommunikationssystemen 
i Akvariet.20 Lagerfunktionerna d v s del
projekten i projekt Aqua var:

• Stabsprocesser, med procedurer för 
operationer

• Formella möten, inom varje proce
dur 

• Notationssystem, till stöd för indi
vider i möten

• Presentations- och manipulerings
system, kontrollerar notationssys
temet

• Datorstöd, teknisk administration 
av presentation och manipulering

Inom delprojekten, av vilka några beskrivs 
nedan, formulerades problem och förslag 
på metoder och teknik. I vissa fall genom
fördes prov och försök med konstruk
tionerna.

Delprojekten
Denna beskrivning ger en kort introduk
tion till de olika delprojekten. Projekt 
Aqua avsåg studera ”människatillmän
niskatillmaskin”interaktionen.21 Många 
problem kvarstår dock och det är fortfa
rande en öppen fråga hur man på bästa sätt 
ska designa en visuell upplevelse med hög 

informationstäthet på ett överskådligt och 
naturligt sätt, så att breda användargrup
per på kort tid blir produktiva och därmed 
bidrar på en operativ ledningsnivå.

Stabsproceduren initierar en process, en 
verksamhet inom en operativ stab. Varje 
ledningsnivå har sin procedur, och exem
pel på operativa stabsprocedurer finns de
finierade i Nato GOP (1999), Nato EBAO 
(2005) och Nato COPD (2010). Enligt pro
fessor Berndt Brehmer22  har de gemensamt 
att de innehåller de abstrakta funktionerna 
datainsamling, sensemaking och planering. 
Dessa funktioner finns på alla ledningsni
våer. En brist i metoder och teknik för att 
stödja processerna, gällde spårbarheten 
mel lan de abstrakta funktionerna och mel
lan ledningsnivåerna. Genom en integra
tion av Nato GOP/EBAO (1999), (2005) 
och den industriella proceduren Quality 
Func tion Deployment (QFD), först beskri
ven av Deming,23 kunde procedur, metod 
och teknik integreras i en programvara 
då benämnd DMS Cupol™. DMS bety
der på svenska dokumenthanteringssystem 
och kan liknas vid ett konfigurations- och 
versionshanteringssystem för programsys
temutveckling. Funktionen skulle garan
tera att en användares producerade do
kument skulle administreras av ett system 
som höll reda på det aktuella dokumentet 
så att andra användare alltid hade det ak
tuella dokument för sitt eget arbete. På så 
sätt kunde användarna alltid arbeta med 
de senaste delarna i den framväxande pla
nen. Planeringsverktyget stödjer en opera
tiv stab igenom hela processen fram till att 
slutligen formulera utgående order till de 
förband som är tillgängliga. Eftersom del
projektet använde Natostandards för s k 
”Mission Essential Components” utforma
des den operativa ordern i Natos nomen
klatur. Tillika utvecklades ett s k Battle 
Managment Language, BML, baserat på 
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Natos nomenklatur. Detta BML följer pro
jekt STRATMAS TacLan.xml syntax. DMS 
Cupol™ heter idag VISTO™24 och används 
flitigt av industri, kommuner, länsstyrelser 
samt av andra länders krismyndigheter.

Delprojekt Formella möten utgick ifrån 
KTH:s och Telia Researchs rapport For-
mella VR-möten.25 KTHrapporten beskri
ver många olika typer av möten.  Av des sa 
valde man i delprojektet informationsmö
ten, brainstorming, koordinering, förhand
ling och arbetsmöten, för att analysera ob
jektorienterade användningsfall. Använd
ningsfallen kompletterades med Roberts 
”Rule of Order”.26 Reglerna beskriver hur 
möten ska administreras och styras. De har 
använts med framgång sedan 1880talets 
början. Delar kan spåras i svenska riks
dagens sätt att föra demokratiska möten. 
Avsikten var att integrera den utvecklade 
objektmodellen med samverkanssystem 
och därmed det protokoll som ger stöd till 
de viktigaste mötestyper en stab genomför. 
Detta delsystem skulle stötta distribuerade 
möten som sker på en eller flera olika plat
ser samtidigt. Objektsmodell och protokoll 
avsåg samverka med delprojekt stabspro
cedurens tjänster och protokoll beskrivet 
tidigare. Detta system skiljer sig därmed 
från det ovan beskrivna DMS, som förval
tar dokumenten, medan objektsmodell och 
protokoll avsåg stödja produktionen i do
kumenten. Delprojektet prioriterades ner 
eftersom en omfattande forskning inom 
området datorstöd för distribuerat grupp
arbete, Computer Supported Cooperative 
Work, CSCW, samtidigt höll på att star
tas och genomföras runt om i världen. 
Resultaten från denna forskning skulle se
nare möjliggöra en integration med pro
gramsystem för formella möten. Inom 
forskningsområdet CSCW, har man sena
re producerat en mängd olika system som 
stödjer administration och gruppsamverkan 

vid produktion av dokument över nätverk, 
exempelvis för att producera order. Dock 
har man inte tagit hänsyn till de olika mö
testyperna en stab håller.

Delprojekt Notationssystem avsåg ge 
användaren stöd i att insamla data, genom
föra analyser, uttrycka synteser med olika 
sätt att plotta och föra läget, samtidigt som 
ledningssystemet skulle administrera resul
taten. Det militära symbolsystemet specifi
cerat i MilStd 2525B27 är huvudsakligen 
riktat till militärer. För att även civila an
vändare ska förstå dynamiken i scenarierna 
och därmed se hur deras bidrag påverkar 
produktionen av allomfattande planer, jfr 
engelska termen Comprehensive Approach, 
måste även andra symbolbibliotek integre
ras. De som arbetar i ROLFenheterna ska 
förstå dynamik och interaktion som upp
kommer genom användningen av symboler 
och tecknen. Det gäller att förstå effekter
na av diplomatisk information, av militära 
och ekonomiska åtgärder på politiska, mi
litära, ekonomiska, sociala, infrastruktu
rella och informationsoperationer.

Notationssystemet skulle ge stöd i vad 
professor Brehmer28 benämner som de ab
strakta funktionerna: datainsamling, sen
semaking och planering. Genom att nota
tionssystemet integrerades i ett Battle Ma
na gement Language, BML,29 skulle pro
gramvaran garantera spårbarheten inom 
och mellan ledningsnivåerna. Idag sker en 
omfattande forskning som syftar till att 
göra den visuella upplevelsen tydligare och 
mer informationstät. Det pågår likaså ut
vecklingsarbete för att formellt beskriva 
notationssystemet med World Wide Web 
Consortium, W3C,30 som ledande standar
dorgan, som ger ut versioner av standar
den för html, xmlformaten. Delprojekt 
Notationssystem följde forskningen runt 
om i världen och trenden var och är att 
notationssystem integreras allt mer i 
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modellerings och simuleringstekniken. 
Inom delprojektet valde man att betrak
ta modeller som explicita, formella synte
ser så småningom uttryckta i programkod. 
Synteserna var avbildningar av implicita 
modeller för mänskligt tänkande. Det är i 
förhållande till dessa implicita modeller vi 
relaterar nya upplevelser.31

Delprojekt Presentation och manipula-
tion avsåg att förstärka användarens upp
levelse av operationsområdet och ge an
vändaren ett intuitivare sätt att manipu
lera det som visas. Visuell information i 
stereoskopisk 3D med multipla betraktel
sevinklar blev tidigt en dröm att realisera 
inom ROLF 2010konceptet. I avvaktan 
på att riktig 3D kunde realiseras, utveckla
des först en 2Dbaserad teknik till Akvariet 
samtidigt som riktig 3Dteknik utreddes.

I Akvariet finns tre olika 2Dskärmsystem 
med tre olika uppgifter. Det första och pri
mära systemet är ett ljusbord som kan visa 
operationsområdet. De som sitter runt om 
ljusbordet kan se och ändra delar av det 
som presenteras. De sekundära, fyra hörn
monterade skärmsystemen, kan även sty
ras med fingrarna. Detta sekundära sys
tem skulle presentera stödinformation för 
motsvarande objekt i ljusbordet. Innehållet 
i ljusbordet var därför tänkt att länkas till 
innehållet i det sekundära skärmsystemet. 
Individer eller grupper skulle därmed kun
na samlas runt något av de fyra skärmsys
temen och utveckla militära funktionsvisa 
presentationer. Tredje delsystemet var den 
egna och respektive rollinnehavares arbets
stationer. I figur 17 visas interiören.

Programvarorna i delsystemen skulle 
samverka och därmed ge stabspersonerna 
följande möjligheter:

• att välja och markera exempelvis 
en militär symbol i bordet och dra 

symbolen till någon av sekundära 
skärmarna;

• att släppa symbolen i någon av de 
fyra hörnmonterade skärmarna, så 
att den militära symbolens detalje
rade stödinformation, t ex organi
sationsschema, personal och tek
nisk utrustning, visades; 

• om den militära symbolen landar i 
det tredje systemet, i den enskilda 
arbetsstationen skulle rollinneha
varen kunna bearbeta innehållet så 
som denne brukade göra i stabsar
betet;

• när bearbetningen var klar i sekun
dära eller tredje systemet kunde 
användaren återföra informationen 
till den gemensamma primära pre
sentations yta, ljusbordet.

Användarna i stabsenheten skulle enkelt 
kunna skära ut delar av operationsom
rådet motsvarande ett av DUC:s32 taktis
ka insatsområde för att studera närma
re tillsammans med den DUC det gällde. 
Det tekniska CSCWsystemet skulle stöd
ja detta distribuerade arbete. Denna funk
tion var möjlig då det fanns upprättade 
sambandstablåer.

Riktig 3D kunde nås med två olika tek
niska lösningar. En av dessa var baserad på 
holografisk teknik, den andra på polarise
rande skärm och glasögonteknik. Vid prov 
och försök med den holografiska lösningen 
framkom oacceptabla användarproblem 
varför holografi övergavs och en polarise
ringslösning designades och patenterades 
av mig och Peter Segerhammar. Resultatet, 
Mimers Brunn, konstruerades och instal
lerades i Försvarshögskolans och en tvil
ling installerades vid Försvarsmaktens 
Koncept och Experimentcentrum, FMKE, 
av Vargögat AB.
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Mimers Brun visade objekt i 3D stere
oskopiskt och användaren manipulerade 
dessa med händerna. Fyra personer kunde 
från var sitt håll se och agera med den ste
reoskopiska 3D informationen. Avsikten 
med Mimers Brunn var att utveckla den 
synliga delen av objekten så att den blev 
informationstätare. Bl a utformades en 3D 
stereoskopisk klient till det artificiella sam
hället, AS. Samhällets variation inom olika 
teman kunde visas som färgade topografis
ka landskap.33 Avsikten var att ge använ
daren orientering i de trettiotal variabler 
som ingick i AS. Varje variabel visade t ex 
ett landskap där man kunde se var vålds
nivån var högst eller lägst. Simuleringen 
ändrade landskapets kontur vartefter si
muleringen pågick. Andra universitet och 
högskolor inbjöds att inom ramen för sin 
forskning bedriva experiment med Mimers 
Brunn. Lars WinklerPetterson visade i sin 
doktorsavhandling34 på oanade samarbets
effekter som systemet gav.

Förutom möss och 3Dmöss s k Bats, 
integrerade handskar och andra kon
trolldon, designades och patenterades in
teraktiva spelmarker av mig och Peter 
Segerhammar.35 Patenten har medvetet lå
tits förfalla av ekonomiska skäl. Dessa 
spelmarker ännu inte konstruerats och 
prövats. Liknande spelmarker har dock 
nått marknaden.

Design av teknik för att stödja percep
tionsprocessen är fortfarande föremål för 
intensiv forskning och design runt om i 
världen.

Delprojekt Validering startade sent och 
syftade till att validera Akvariet som hel
het i en operativ stab. Arbetet genomför
des inom två olika projektfaser, CASID36 
och AMSIDO.37 Delprojektet låg till grund 
för bl a Joel Palmius doktorsavhandling.38 
Dock blev systemerings och konstruk
tionsarbetet för omfattande för att en 

person skulle kunna genomföra det inom 
den givna ekonomiska ramen, varför full 
effekt inte kunnat uppnås för projekt Aqua. 
Validering av beslutsmiljöer är fortfarande 
en öppen fråga.

Resultat och framtiden
Akvariet har använts i Försvarshögskolans 
undervisning. Många demonstrationer har 
genomförts för Försvarshögskolans elev
er och lärare. Akvariet och Mimers Brunn 
har också visats för många andra svenska 
myndigheter, andra länders myndigheter 
och inte minst militära representanter runt 
om i världen.

Laboratorierna har tjänat som inspira
tionskälla där många frågeställningar har 
kunnat belysas. Installerad teknik har vi
sat att det går att lösa tekniska problem 
runt stereoskopi och 3Dåtergivning. Sam
verkansformer kan förstärkas med ökad in
formationstäthet. Andra universitets fors
kare har genomfört experiment med utrust
ningen. Två länder, Afghanistan och Iraq, 
har använts i simuleringar med sakkunni ga 
personer i spelade, verklighetstrogna rol
ler. Spelplaner för fredsframtvingande och 
fredsbevarande operationer har produce
rats. Deltagarna har framställt operativa 
planer och spelat dem i AS. Simuleringens 
resultat har fått den operativa staben att 
tänka om, tänka nytt och prova nya pla
ner. Spelet har också gett en växande sund 
skepticism och insikt i att modellerna bara 
är modeller även om det ser snyggt och 
övertygande ut.

Den utvecklade modelleringsproce
duren i stort återgiven i figur 7 är en bra 
start för att förbättra den abstrakta funk
tionen datainsamling för ett ledningssys
tem. Möjlighet ges att stegvis verifiera mo
delleringsstegen och avbryta då syftet för 
varje steg är uppfyllt. Även det utvecklade 



123

HANDLINGAR

artificiella samhället utgör en början för att 
förstå samhällsstrukturer på ett systema
tiskt sätt. Det utvecklade TacLan.xmlsprå
ket är en god kandidat att vidareutveckla 
för ett BML.

Delprojektens resultat har visat att det 
går att utforma ett verksamhetsnära prog
ram system för operativ planering och att 
planer utformade med stöd av programsys
temet kan spelas i ett artificiellt samhälle 
och därmed ge användarna en snabb åter
koppling på deras antaganden.

Förbättringsområden som framkom
mit är t ex kortare ledtid för modellerings
processen, tydligare modeller med hjälp 
av den insamlade informationen under 

operationens genomförande, samt alterna
tiva optimeringssätt och minnesfunktioner 
till de som utvecklats i STRATMAS. Allt 
för att ytterligare stödja proceduren för 
operativ planering, där simuleringsresul
tatet kan möjliggöra igenkänning och väg
ledning i verkliga situationer.

Författaren är projektledare vid FHS led
ningsvetenskapliga avdelningen, doktorand 
vid KTH, Skolan för datavetenskap och 
kommunikation, och ledamot av KKrVA.
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