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 I 

Abstract  
 

During the multinational crisis respond exercise VIKING18, the Swedish Armed Forces 

conducted a unique test of an automatic report application connected to the federation of 

simulators supporting the computer assisted command post exercise. The purpose with 

this thesis is to research if automatic reports as a concept have the ability to improve the 

quality at a simulated command post exercises and increase the participant’s knowledge 

and abilities. The main methods for research were interviews and observations with 

participants in the exercise control and the training audience. To define what the word 

quality meant during the exercise, a model was produced with influences from different 

areas of knowledge. The results from the interviews and observations were analysed 

against the thesis model for valuating training effects.  

 

The results of the study show that automatic reports as a concept can increase the training 

effect of staffs, if the software is provided with the right circumstances. Examples of 

benefits are reduced workload for participants in the exercise control and improvement in 

traceability and precision in the common operation picture. Time saved and the reduced 

workload in the exercise control, together with improved traceability and precision in the 

common operation picture, could be used to making the exercise more realistic. A more 

realistic exercise would increase the training conditions for participants, which ultimately 

would lead to better training environment and results.  
 

 

Keywords: Viking18, automation, dynamic scenario simulation, simulation, command 

post exercise, exercise, semi-automatic, automatization, computer assisted exercise. 

Transfer of training, Motivation, Fidelity. 



 

 II 

Sammanfattning  
 

Under den multinationella övningen VIKING18 genomförde Försvarsmakten ett försök 

med en automatisk rapportfunktion ansluten till simulatorerna som användes vid 

ledningsträningsövningen. Syftet med studien är att undersöka om automatiserade 

rapporter som koncept kan öka kvaliteten vid simulerade ledningsträningsövningar och 

därmed öka deltagarnas kunskaper och förmågor. De huvudsakliga metoderna för 

undersökningen var intervjuer och observationer av såväl övningsledning som övad stab. 

Resultatet analyserades med hjälp av en egenutvecklad modell för att utvärdera 

eventuella fördelar med automatiserade rapporter. Modellen byggdes upp av influenser 

från forskningsområden om simulatorer, närmare bestämt forskning om transfer of 

training, motivation, och fidelity. Modellen kompletterades med forskning om total 

quality management och vad kvalitet innebär för utbildning inom skolväsendet.  

 

Studiens resultat påvisar att automatiska rapporter kan bidra till ökade kunskaper och 

förmågor hos övningsdeltagare vid genomförande av liknande ledningsträningsövningar, 

under förutsättning att mjukvaran som används får rätt förutsättningar. Fördelarna med att 

använda automatiska rapporter skulle exempelvis kunna vara tidsbesparingar vid 

arbetsmoment vid övningsledningen, ökad spårbarhet och precision vid rapportering. 

Tiden som tjänas in skulle övningsledningen kunna lägga på mer kvalificerade 

arbetsuppgifter för att öka övningens realism. Genom en ökad realism och bättre 

spårbarhet i producerad information skulle övningsdeltagarna erhålla bättre 

förutsättningar för ett ökat lärande.  

 
 

Nyckelord: Ledningsträning, simulering, simulator, ledningsträningsövning, Viking18, 

automation, automatisering, computer assisted exercise, transfer of training, motivation, 

fidelity, utbildningskvalitet. 
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Förord  
 

Automatisering i simulering – automatiserade rapporter i militära 

ledningsträningsövningar är en studie som genomförts inom ramen för Högre Officers 

Program 1 av Marcus Appelgren och Johan Runesson. Författarna har olika bakgrund och 

anknytning till ledningsträningsövningar, från egna erfarenheter som tränad och deltagare 

till planerare av övningar. Tillsammans har författarna 28 års erfarenhet som officerare i 

Försvarsmakten. I den här studien får läsaren följa med i ett unikt försök under en 

komplex multinationell ledningsträningsövning. Denna övning följs med spänning av 

forskare och tekniker i flera länder. Försöket genomförs på uppdrag av Försvarsmakten 

med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut.  

 

Författarna vill rikta ett särskilt tack till doktor Sinna Lindquist och doktor Peter 

Hammar, båda forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, dels för det goda 

samarbetet dels för det öppenhjärtiga utbytet av information som skedde under studien. 

Ett stort tack även till Kn Peter Lindskog som är utvecklingsofficer vid 

Ledningsstridsskolan och som ledde försöken. Kn Lindskog lät författarna följa övningen 

på nära håll på ett förutsättningslöst sätt. Även Ledningsträningsavdelningen vid 

Ledningsregementet förtjänar ett tack, de möjliggjorde ett deltagande inom ramen för 

Viking18. Utan tillträde till övningen och prestigelöst samarbete med Totalförsvarets 

forskningsinstitut hade studien inte kunnat bedrivas så effektivt som nu möjliggjorts och 

nå det djup som nu erhölls.  
 

 

Marcus Appelgren och Johan Runesson
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Populärsammanfattning  
 

För att erbjuda läsaren en utökad möjlighet att bekanta sig med studiens innehåll utan att 

ta del av studien i sin helhet presenteras här en utökad sammanfattning som mer utförligt 

sammanfattar bakgrund, syfte, metod, empiri och slutsatser. 

  

Studien avhandlar ett unikt försök att sammanställa komplexa händelser i flera 

simulerade miljöer med hjälp av mjukvara. Studien genomfördes under den 

multinationella ledningsträningsövningen Viking18. Där följs Försvarsmaktens försök att 

med hjälp av simulatorer skapa automatiska rapporter för att avlasta en övningsledning. 

Rapporterna som beskrivs är ett av verktygen som används för att kommunicera mellan 

övningsledning och de övade staberna. Försöket är intressant av flera anledningar, det är 

oprövat och unikt, det väcker internationellt intresse inom ämnesområdet eftersom inget 

liknade försök har genomförts på en övning av Viking 18s omfattning. Att öva och 

utveckla beslutsprocesser under ledningsövningar är mycket aktuellt både för civil som 

militär verksamhet. Resultatet skulle kunna bidra med flera fördelar vid 

ledningsträningsövningar, så att kvaliteten på övade stabers träning blir bättre. 

 

Övning Viking18 är en världsunik ledningsträningsövning innehållande militär, polisiär 

och civil personal. Under övningen deltog cirka 2500 personer från ett 60-tal nationer. 

Målet med övningen var att utbilda och träna deltagare i att möta utmaningar i nutida och 

framtida multinationella operationer vid krisdrabbade områden. Genom ledningsträning 

tränas chefer och staber i beslutsfattning, planering och genomförande av operationer. 

Försvarsmaktens försök under övningen genomfördes med en prototyp för automatisk 

rapportering, vars syfte var att bidra till minskad arbetsbelastning hos personalen i 

övningsledningen och deras uppgift att skapa en fiktiv värld för den övade personalen. 

Eftersom denna övning gav ett unikt tillfälle att ta del av det aktuella försöket och 

möjligheten att följa både de som skapar spelet samt de som ska övas valdes denna 

övning ut för studien.  

 

Syftet med studien var att undersöka om automatiserade rapporter som koncept kunde 

öka kvaliteten vid simulerade ledningsträningsövningar och därmed öka deltagarnas 

kunskaper och förmågor. För att besvara syftet ställde studien följande forskningsfråga: 

 

På vilket sätt kan automatiserade rapporter öka kvaliteten på träningen hos övade staber 

under en simulerad ledningsträningsövning? 

 

Genom att undersöka på vilket sätt automatiserade rapporter som koncept kan öka 

kvaliteten på träningen hos övade staber, kunde även slutsatser dras om hur dessa 

deltagares förmågor och kunskaper skulle kunna öka. Då studien följde ett försök med en 

prototyp var inte syftet eller målsättningen att utvärdera själva prototypen. Det var ett 

koncept med automatiserade rapporter studien undersökte och hur detta kunde påverka 

framtida simulatorstödda övningar. 

 

Forskning för att stödja studiens teoretiska ramverk hämtas från fem olika teoriområden, 

transfer of training, fidelity, motivation, kvalitetens påverkan på utbildning samt total 

quality management. Transfer of training, fidelity och motivation är ämnesområden som i 

huvudsak berör simuleringsområdet. Tillsammans beskriver dessa ämnen viktiga 
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komponenter i uppbyggnaden i simulerade miljöer och dess påverkan på lärandet. För att 

kunna dra slutsatser om utbildningskvaliteten fokuserade studien på att identifiera om de 

rätta förutsättningarna för detta fanns under övningen med hjälp av forskning om 

utbildning. Kvalitetens inverkan på utbildning och total quality managements betydelse 

kunde inte direkt kopplas till simulerad ledningsträning utan sattes därför samman för att 

bättre kunna besvara studiens syfte. Total quality management beskriver hur industrin 

möter kundernas behov genom att säkerställa att utveckling, produktion och organisation 

arbetar mot samma mål. Eftersom studien inte utvärderade produkten samt att den var 

relativt outvecklad, bidrog detta ämnesområde endast med enstaka delar till studiens 

referensram. Teorin blev relevant i diskussion om ett utförande av en framtida produkt.  

 

För att besvara på vilket sätt automatiserade rapporter kunde öka kvaliteten på träningen 

hos övade staber, under en simulerad ledningsträningsövning utvecklades en modell. Den 

egenutvecklade modellen innehöll de tre huvudområdena, transfer of training, fidelity och 

motivation samt utvecklades med ett komplement av utbildningskvalitet och total quality 

management. Det starkaste motivet med att utveckla en egen modell för att kunna 

analysera resultatet var att författarna ansåg att ämnena som nämnts ovan inte ensamma 

kunde svara på frågan utan behövde sättas samman i en modell för att kunna göra det. 

 

Forskningsfrågan besvaras genom att mäta övningsdeltagarnas upplevelser och 

förväntningar av försöket, insamlad empiri användes som underlag för att dra slutsatser 

om ett framtida koncept. För att undersöka förväntningar och eventuella förbättrade 

upplevelser genomfördes en djupgående undersökning. Flera metoder som var lämpliga 

för kvalitativ inhämtning användes för att belysa resultatet från flera olika håll. Dessa 

inhämtningsmetoder var observationer, intervjuer och en granskning av en rapportkedja 

från ett spelmoment. Dessa tre metoder användes för att inhämta primärdata. 

Sekundärdata i studien kom från utvalda delar av utvärdringar som genomförs under och 

efter övningen. För att analysera den inhämtade informationen användes sedan en 

teoridriven analys. Detta gjorde inhämtningen mer strukturerad och mindre 

förutsättningslös, men gav samtidigt bättre förutsättningar för att kunna besvara 

forskningsfrågan med hög spårbarhet. Genom dessa metoder, avvägningar och 

genomförande anser forskarna att studien kan påvisa en genomtänkt forskningmodell. 

 
Datainsamlingen koncentrerades till en spelgrupp i övningsledningen som var placerad 

vid Ledningsregementet i Enköping samt en övad stab som var placerad vid Livgardet i 

Kungsängen. Fokus för insamlingen låg som redan nämnts på deltagarnas förväntningar 

och utfall av de moment i arbetet som berördes av rapportering. Underlaget från 

intervjuerna och observationerna transkriberades samt sorterades i kategorier enligt 

studiens analysmodell. Med hjälp av studiens referensram och modellen gjordes en 

analys och värdering av informationen. Detta utgör underlaget till studiens resultat.  

 

Resultatet som inhämtades visade att miljön under övning Viking18 var mycket komplex 

av fler olika anledningar. Det var en stor mängd deltagare från olika organisationer, ett 

invecklat scenario och rent tekniskt en stor mängd användare som delade på tjänster som 

gemensam lägesbild och meddelandehantering, t.ex. mejl och olika portalverktyg. Detta 

är av betydelse för att läsaren lättare ska förstå den komplexa kontexten.  
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Exempel på underlag som framkom var att spelcellen upplevdes prototypen som 

användarvänlig och handhavandemässigt lätt att lära sig, men hade brister i förmågan att 

filtrera och sortera information. Vid observationerna och intervjuer vid 20. MNB spelcell 

framkom olika uppfattningar av den informationen som prototypen genererar. Innehållet 

upplevdes både som användbar och tillräcklig då det gav möjlighet att anpassa underlaget 

för att passa fler situationer. En annan uppfattning var att informationen var för 

knapphändig och för svår att koppla mot spelet som genomförs. Vid granskning av 

underlaget framgick att endast ett mindre antal rapporter var relevanta. För att tydliggöra 

vilken information som var användbar kan läsaren med fördel läsa bilaga 2 som både 

beskriver och förevisar informationen som genererades i rapporterna. Där förevisas även 

ursprunget till inspelet samt hur detta blir en produkt till övad stab efter simulering.  

 

Vid ett antal tillfällen genomfördes inspel som inte simulerades. När spel skedde utanför 

simulatorn blev effekten att den gemensamma lägesbilden som presenterades digitalt inte 

var uppdaterad. Vid observation hos de övade i Kungsängen bekräftades detta då det 

tydligt framgick att spelet genomfördes på papperskarta och den digitala bilden var i fryst 

läge, d.v.s. inte nyttjades. På frågan vad detta berodde på var svaret att den digitala kartan 

som presenterade den gemensamma lägesbilden inte var tillförlitlig av olika skäl. 

 

Under övningen upplevde 20. MNB stab i Kungsängen att rapporterna som mottogs var 

verklighetstrogna och realistiska. En av de främsta anledningarna till uppfattningen var 

att informationen delgavs på ett verklighetstroget sätt, i detta fall uppdelat på flera 

rapporter som kompletterade bilden efterhand, precis som i en verklig situation. Detta 

ansågs skapa en känsla av realism i spelet. En annan bidragande anledning att rapporterna 

upplevdes verklighetstrogna kan härledas till viljan och arbetet hos spelcellerna att skapa 

denna realism. Vid flertalet intervjuer vid spelledningen framkom det att det lades mycket 

tid och energi på att genomföra spelet så det följer den tänkta spelplanen, som i sin tur är 

utvecklad för att skapa processer och beslutssituationer för de övade staberna. Det 

framkom från flera enheter i övningsledningen att koordinationen skedde kontinuerligt 

under spelets gång utan att det beordrades, utan ingick naturligt i spelcellernas uppgifter. 

Denna tid och energi syftade inte bara till att uppnå övningsmålsättningarna utan även för 

att till stor del skapa en realistisk övning. 

Studiens slutsats redovisar att automatiserade rapporter som koncept bedöms kunna öka 

kvaliteten vid träning av övade staber under förutsättning att mjukvaran ges rätt 

förutsättningar.  

 

Utbildningskvaliteten skulle kunna öka genom att medlemmar i spelledningen erhåller 

med tid och kan göra mer kvalificerade arbetsuppgifter i syfte att skapa en mer realistisk 

övning. Detta eftersom det verklighetstrogna scenariot är av stor vikt för att tränings- och 

utbildningsmålen uppnås. Rapporterna som skapats av mjukvaran kan även innehålla en 

högre precision då dessa är skapade av enheter i simulatorn. Detta kan i sin tur leda till att 

risken med skilda verklighetsuppfattningar minskar, som under studien påvisats då 

händelser inte fanns dokumenterade på rätt sätt. Det kan även leda till den ovan nämnda 

tidsbesparingen eftersom funktionen kan sammanställa data på ett precist sätt som sedan 

spelcellen endast kontrollerar och bifogar sina egna bedömningar och slutsatser till.  

Konceptet bedöms i framtiden inte helt kunna ersätta manuellt producerade rapporter då 

detta sannolikt inte är lämpligt av flera skäl. Studien har även funnit att själva kontakten 
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med människorna är viktigt för att skapa realism i övningen och riskerar att förloras om 

allt för stor del automatiseras. 

 

Avslutningsvis för studien en diskussion om varför resultatet anses vara trovärdigt och 

även överförbart till andra övningar, både civila och militära. Vidare ges ett antal 

rekommendationer till Försvarsmakten inför ett eventuellt införande av en produkt som 

automatiserar delar av rapporteringsprocessen. Studien har även förslag till framtida 

forskning inom området fidelity då detta tros ha betydelse för utbildningskvaliteten vid 

ledningsträningsövningar med stöd av simulatorer.  
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1 Introduktion  
 

Denna studie avhandlar ett unikt försök att sammanställa rapporter av komplexa 

händelser i flera simulerade miljöer. I studien som genomfördes under den 

multinationella ledningsträningsövningen Viking18 har vi följt Försvarsmaktens försök 

att med simulatorers hjälp genomföra rapportering för att avlasta 

övningsledningsorganisationen. 

 

Försöket är intressant av flera anledningar, det skulle kunna bidra till ökad kvalitet vid 

olika ledningsträningsövningar, vilket i sin tur leder till att övade stabers kunskaper och 

förmågor ökar. Det väcker internationellt intresse då inget liknande försök genomförs 

tidigare. Det internationella intresset kommer även av en allt mer intensiv 

övningsverksamhet både inom och mellan nationsgränserna. Övning av multinationella 

förband blir troligtvis allt viktigare och kommer vara en naturlig del i framtiden. Då dessa 

typer av övningar kan vara både kostnadsdrivande och komplexa finns möjligheten att 

simulatorer kommer underlätta detta samarbete. Vidare är en vital del i samövning och 

sammarbete att kunna utbyta information, i militära sammanhang sker det bland annat 

genom rapporter. Genom att utveckla denna funktion kan kvaliteten i rapporterna höjas 

och detta skulle kunna leda till ökat informationsutbyte, vilket i sin tur ger en förbättring 

vid simulerade övningar. En möjlig utveckling är att automatisera vissa av dessa 

processer.  

 

Även om det finns flera fördelar med simulering inom utbildningsverksamhet så finns det 

också flertalet utmaningar. Vid utvecklingen av chefer, träning av staber och skapande av 

lagkänsla så är den mänskliga kontakten för att kunna utöva ledarskap vital. Detta måste 

särskilt beaktats i övningar som människor ersätts av simulatorer. Andra utmaningar är 

mer praktiska, exempelvis inom metoder och teknik. Olika länder har olika 

förutsättningar, metoder och system för att genomföra övningsverksamhet medan stöd av 

simulatorer skiljer sig åt. För att underlätta samövning och utveckling inom 

ledningsträningsområdet med stöd av simulering genomförs bl.a. flera projekt inom 

NATO för att likrikta detta (Kleman, C-F. & Jinnestrand, U. 2014). Detta är en komplex 

uppgift då både länders och industriella intressen skall komma samman.  

 

 

 

1.1 Bakgrund  

 

Ledningsträning 

 

Vid ledningsträning av befattningshavare och staber övas flera saker, bland annat 

beslutsfattning, utveckling av planer och förmågan att uttrycka sin vilja. En viktig del i att 

kunna fatta beslut är beslutsunderlag. Detta underlag kan komma från flera olika källor. 

En av dessa är skriftliga rapporter (Försvarsmakten, 2016). Vid ledningsträning är det 

vanligtvis deltagare i så kallade spelceller som agerar överordnade staber eller 

underställda enheter. Vid användande av simulatorer i övningen tar spelcellen del av den 
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tekniska informationen som simulatorerna genererar och omvandlar detta till rapporter. 

De utformas enligt fastställda mallar för att de övade skall kunna tillgodogöra sig 

informationen på ett verklighetstroget sätt. Detta är ett tidskrävande arbete, men 

nödvändigt för att skapa en omvärldsuppfattning hos de övade. Utan detta arbete skulle 

en stor del av processerna i staben inte kunna genomföras, alternativt skulle beslut fattas 

på felaktiga grunder och leda till ett felaktigt beteende. För att kunna utveckla 

ledningsträning är det värt att undersöka möjligheterna att kunna genomföra det på ett 

effektivare sätt (Hammar m.fl., 2017). 

 

 

Simulering 

 

Det finns flera fördelar med att genomföra simuleringar, det är kostnadseffektivt och 

möjliggör träningsmoment för endast de inblandade (Cayirci & Marincic, 2009). 

Simulatorer eller simulering under övningar är inget nytt, men att flera simulatorer bidrar 

tillsammans och automatiskt producerar en sammanställd rapport är något som endast 

finns i försöksstadiet (Försvarsmakten, 2018, VIKING18 ANNEX G). Simulatorer är 

idag så komplexa att dessa behöver övervakas av fler och fler personer under själva 

simuleringen och informationen är ofta svåråtkomlig för spelgrupper som skapar spelet 

(Hammar m.fl. 2017 & Cayirci & Marincic, 2009).  

 

Vid simuleringarna under övning Viking 18 genomfördes ett försök under den simulerade 

ledningsträningsövningen med en mjukvara som automatgenererade rapporter, denna 

mjukvara var under försöket på ett tidigt utvecklingsstadium. Försöket med den 

automatiserade rapportfunktionen innebar att flera samverkande simulatorer och 

databaser bidrog med information till en rapport. Prototypen omvandlade den tekniska 

informationen tillsammans med tilläggsinformation från databaser till ett format som 

befattningshavarna känner igen. Detta gäller både språk och utformning i standardiserade 

mallar. Dessa rapporter skickades sedan via en spelcell till övade staber. Spelcellernas 

arbete reduceras från inhämtning, sammanställning och verkställande till att kontrollera, 

eventuellt komplettera och välja om rapporten skall skickas eller inte (Försvarsmakten, 

2018, VIKING18 ANNEX G). 

 

 

Viking18 

 

Övning Viking18 är en världsunik ledningsträningsövning innehållande militär, polisiär 

och civil personal. Under övningen användes simulatorerna till att skapa en fiktiv värld 

där händelser genererade rapporter som övningsdeltagarna skulle agera utefter. Händelser 

som simulerades var exempelvis förbandsförflyttningar där enheterna interagerade med 

varandra. Dessa händelser genererade rapporter som sedan blev grunden till 

beslutsunderlag för de övade staberna (Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXPLAN). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka om automatiserade rapporter som koncept kan öka 

kvaliteten vid simulerade ledningsträningsövningar och därmed öka deltagarnas 
kunskaper och förmågor. 
 

 
Fråga 

 
För att besvara syftet ställer studien följande forskningsfråga: 

 

På vilket sätt kan automatiserade rapporter öka kvaliteten på träningen hos övade staber 

under en simulerad ledningsträningsövning? 

 

Genom att undersöka på vilket sätt automatiserade rapporter som koncept kan öka 

kvaliteten på träningen hos övade staber, kan också slutsatser dras om hur dessa 

deltagares förmågor och kunskaper skulle kunna förbättras. Då studien följer ett försök 

med en prototyp är inte syftet eller målsättningen att utvärdera själva prototypen. Det är 

konceptet med automatiserade rapporter studien ska undersöka och hur detta kan påverka 

framtida simulatorstödda övningar. 

 

 

 

1.3 Upplägg 

Kapitel 1 Introduktion: I introduktionen beskrivs kort historiken bakom övningen och 

försöket samt studiens syfte och forskningsfråga. 

 

Kapitel 2 Referensram: Här presenteras det ramverk som har legat till grund för studiens 

forskning.  

 

Kapitel 3 Metod och metodik: I metod- och metodikkapitlet beskrivs hur studien 

planerades och genomfördes. 

 

Kapitel 4 Fallstudie: Här presenteras empiriska data. 

 

Kapitel 5 Analys och slutsats: I analyskapitlet genomförs återkoppling till kapitel två, 

referensram samt fallstudien från kapitel fyra. Slutligen redovisas studiens slutsatser. 

 

Kapitel 6 Diskussion och rekommendationer: I diskussionskapitlet diskuterars studiens 

resultat och vald metod samt studiens rekommendationer till Försvarsmakten och förslag 

på fortsatt forskning.  
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1.4 Ordlista 

 
Studien innehåller en stor mängd förkortningar vilket kan försvåra läsningen, för att 

underlätta läsningen presenteras en ordlista med de för studien viktigaste förkortningarna.  

  

20. MNB spelcell: 20. multinationella brigaden, utgjorde av en spelcellen som ingår i 

övningsledning, spelade de underställda förbanden 20. MNB stab förfogade över. 

20. MNB stab: Den multinationella staben för 20. brigaden som utgjorde del av NATO 

styrkebidrag i operationen.  

AdatP3: Tekniskt format för överföring av information i informationssystem 

förekommande i bland annat Marinen och Flygvapnet. 

AAR: After Action Review, på svenska: utvärdering efter genomförd verksamhet. 

CAX: Computer Assisted Exercise, på svenska: övning innehållande datorstöd med 

simulatorer. 

CAXCON: Computer Assisted Exercise Control, på svenska: övningsledning 

CPX: Command Post Exercise, på svenska: övningen av staber. Innehållande chefer, 

deras staber och kommunikation inom och mellan staber. 

EVENTREP: Event report, på svenska: händelserapport dvs. Rapportering av en enskild 

händelse.  

EXEVAL: Exercise Evaluation, på svenska: övningsutvärdering. Uppgiften är att 

undersöka om förutsättningarna har skapats för att uppnå övning och träningsmål. 

EXONAUT: Övningsplanering- och uppföljningssystem 

Fidelity: Ett engelskt fackord som beskriver graden av likhet mellan simulatorn och den 

utrustning som simuleras. 

FIR: First Impression Report, på svenska: initial rapport efter övning. 

FER: Final Exercise Report, på svenska: slutrapport. 

Mel/Mil: Main event list/Main incident list. på svenska: spelplan, utgående från scenario 

skapas handelsutvecklingar i syfte att aktivera särskilda processer och händelser hos de 

övade enligt uppsatta övnings- och träningsmål.  

OTTM: Observer Trainier Tracker Mentor, på svenska: stabstjänst instruktör (STI). Roll 

och uppgifter består kortfattat i att stödja, följa upp och rapportera de övades 

genomförande av övningen.  

Simulator: En dator inklusive programvara som tillsammans skapar en simulering. 

Simulering är ett sätt att så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad 

miljö.  

SITAWARE: Datorprogram för simulatorns gränssnitt. 

SITFOR: Situational forces, på svenska: övriga aktörer. 
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SITSUM: Situation summary, på svenska: lägessamfattning d.v.s. rapportering av läget 

på egna och andras militära styrkor eller andra aktörer.   

SITREP: Situation report, på svenska: situationsrapport d.v.s. rapportering av en enskild 

händelse. 

SOP: Standing Operation Procedure, på svenska: Stående Order.  

Spelcell: Sammansättning av individer som har till uppgift att utföra arbetsuppgifter för 

att stödja spelet samt skapa en omvärldsuppfattning åt de övade. 

Spelledning: Del av övningsledningsorganisationen som har till uppgift att leda, 

monitorers och följa upp övningen.  

Staber: Personal som biträder en chef, samling medarbetare. 

Training Audience (TA): De övade under en övning. 

Transfer Of Training: Ett fackord från engelskan, på svenska: ett mått på överförbarhet av 

kunskap och färdigheter från träning i en simulator till verkligheten. 

TQM: Total Quality Management är ett koncept som används av industrin för att mäta 

kvalité på produkter.  

UN chapter VII: Action with respect to threats to the peace, breaches of peace, and acts 

of aggression, UN.org. 
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2 Referensram 

Här återfinnes de delar som utgör referensram för studien. Centrala begrepp presenteras i 

syfte att skapa en förståelse för innehåll och utformning. Då Viking18 till huvuddel 

genomförs som en ledningsträning med stöd av simulatorer (Försvarsmakten, 2018, 

VIKING18 EXPLAN), användes först och främst forskning om simuleringsområdet. Det 

är kring denna forskning huvuddelen av studiens referensram utgår ifrån. Vidare 

presenteras detta i tre områden: transfer of training, motivation och fidelity.  

 

Då Viking18 även är en utbildande övning och inte en prövande examination, leder detta 

även till behovet att undersöka förutsättningarna för utbildning (Försvarsmakten, 2018, 

VIKING18 EXPLAN). Eftersom den studerade prototypen är i förstadiet till en produkt 

hämtas kunskap från Total Quality Management inom industrin. Båda dessa områden 

ansågs ha viss betydelse för att förstå studiens kommande resultat och för att lägga 

grunden för diskussionen av resultatet. Därför presenteras dessa senare tillsammans som 

ett gemensamt begrepp.   

 

 

 

2.1 Centrala begrepp 

 

Kvalitet 

 

Kvalitetsbegreppet är abstrakt eftersom det kan ha olika innebörd beroende på vilket 

ämnesområde som man väljer att studera. Begreppet kvalitet har en central roll i studien 

eftersom det återfinns i studiens huvudfråga. För att kunna identifiera om försöket svarar 

på frågan behövde begreppets innebörd definieras. Operationalisering av begreppet i 

studiens sammanhang genomfördes därför med hjälp av en egenutvecklad modell som 

presenteras senare i kapitlet. 

 

 

Simulering 

Simulering har används under en lång tid, både inom försvarsmakten och i det civila 

samhället. En av de främsta fördelarna med simulering är kostnadsbesparingar och 

möjligheter att öva sådant som är resurskrävande (Oscarsson m.fl. 2010). 

Cayirci & Marincic (2009) gör indelning av simulering i tre huvudgrupper: 

 

Live simulering – Bemannas med personal ur de övade förbanden och man använder 

system som är sammankopplade med simulatorer. Exempelvis en laserenhet som 

monteras på vapnet som sänder en laser stråle när vapnet avfyras som sedan kan 

registreras av mottagarutrustningen som bärs av deltagarna. 
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Virtuell simulering – Virtuella system som kräver riktig personal. Ett exempel är flyg- 

eller besättningsträningssimulatorer som är vanligt förekommande inom både det civila 

och det militära som används för att träna piloter. 

 

Konstruktiv simulering – Simulerad personal i simulerade system. Modeller bestämmer 

utfall och handlingsalternativ på enheter som styrs av operatörer. Syftet med denna typ är 

att generera möjliga resultat på val som är gjorda av människor, Viking18 är en sådan 

övning. 

 

För att upprätthålla en gemensam lägesbild under en konstruktiv simulering och 

möjlighet att styra spelet, skrivs en simulatorinstruktion, som i sin tur genererar en 

händelse i simulatorerna. Denna instruktion skapar en händelse, som sedan rapporteras 

från spelcellen till de övande när den uppkommer. Vid de fall handlingar genereras utan 

stöd av simulatorer, till exempel genom att skicka ett meddelande eller en rapport som 

inte har skrivits som en simulatorinstruktion och som då inte återfinns i simulatorn, 

nedgår spårbarheten och den gemensamma lägesbilden uteblir. Detta eftersom 

lägesbilden ursprungligen bygger på enheternas positioner i simulatorn. Att använda 

denna metod medför svårigheter för spelledningen att leda och kontrollera spelet (Cayirci 

& Marincic, 2009).  

 

 

Computer Assisted Exercise  

Vid genomförande av större ledningsträningar krävs normalt tillgång till förband och 

övriga aktörer för att uppnå en bra kvalitet i övningen. Detta krav kan vara väldigt 

resurskrävande med hänsyn till personal, transporter, tillgång till övningsområde, 

förbrukning av ammunition, drivmedel samt slitage på material. Dessa skäl talar för att 

använda simulering. När simulerad modulering används i övningsprocessen benämns 

övningen som en Computer Assisted Exercise (CAX). Det kan liknas med en syntetisk 

övning där enheter är skapade och hanterade i en simulerad omgivning där alla enheter är 

presenterade av simulatorer. CAX är ett verktyg för att skapa gynnsamma förutsättningar 

för de övade att uppnå sina träningsmål. Detta sker genom att skapa en så realistisk 

omvärld som möjligt samt att möjliggöra kontroll över övningen (Cayirci & Marincic, 

2009).  

 

 

Ledningsträning 

 

Ledningsträning, Command Post Exercise (CPX) syftar till att träna chefer och staber i 

beslutsfattning, planering och genomförande av operationer men även i syfte att utveckla 

och utvärdera rutiner inom egen stab (Cayirci & Marincic, 2009). 

 

Normalt finns det två olika organisationer inom övningen för att möjliggöra att övnings- 

och träningsmål uppfylls. De övade som även kan benämnas Training Audience (TA) och 

övningsledning som benämns Exercise Control (EXCON). Dessa två sidor finns 

oberoende på omfattning av övningen (Baudin m.fl., 2012). Beroende på syftet med 
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övningen varierar storleken på de två delarna. En övning innehållande flera enheter i 

övade förband och med varierande ledningsnivåer kräver fler motspelare som återfinns i 

EXCON. Olika ledningsnivåer kan även ha olika behov av både utformning och 

informationsinnehåll. (Cayirci & Marincic, 2009). 

 

Övade förband består av staber som kan vara antingen ordinarie enheter eller tillfälligt 

sammansatta – endast för den övningen de genomför. EXCON består vanligtvis av en 

chef och ett antal underavdelningar som innefattar allt från stödverksamhet, teknik till 

mentorering och genomförandeledning. I själva spelledningen finns ett antal spelceller. 

Dessa spelceller ”spelar” förband eller staber som kan vara både underställda enheter 

eller överordnade staber och behövs för att skapa en ram och en omvärldsuppfattning som 

i sin tur krävs för att uppnå övning- och träningsmål. Det kan vara både civila 

organisationer, militära eller motståndarens enheter. Spelgrupper agerar enligt ett 

förutbestämt sätt som återfinns i spelplanen. För att säkerställa att övningen svarar på 

övning- och träningsmål, har scenario valts och spelplanen utvecklats. Hos övade staber 

finns det personal från EXCON som har till uppgift att observera, följa och mentorera de 

övade, det är en av länkarna mellan de övade och övningsledningen. De ger återkoppling 

till spelgrupperna på det genomförda spelet och lämnar förslag till förändring, samtidigt 

som de utbildar och stödjer de övade. Beroende på utbildningsståndpunkt och övningsmål 

kan dessa ha mer eller mindre distans till staben de följer (Cayirci & Marincic, 2009). 

 

 

2.2 Tidigare forskning om simulering 

 

Transfer of training 

Eftersom grundsyftet med en övning är att deltagaren skall lära sig något och 

förhoppningsvis bli bättre än innan övningen genomfördes. Inom simulering har det 

forskats på hur mycket av de övade lär sig i simulering som är användbart och hur 

mycket dessa tar med sig efter övningens slut. Detta kallas på fackspråk transfer of 

training, på svenska översätter vi det till överförbarheten av träning. I rapporten Transfer 

of training in military aviation ges följande definition på begreppet: ”The concept 

transfer of training refers to how previous learning influences behaviour in a latter 

situation” (Borgvall, m.fl., 2007, s.8). 

 

Det finns ett flertal metoder för att mäta överförbarheten av kunskap. Gemensamt för de 

flesta metoderna är att man på matematisk väg försöker räkna ut tidsvinster som 

eventuellt uppstår genom att använda simulering som ett verktyg vid utbildning. Det finns 

styrkor och svagheter med de olika modellerna. Oavsett vilken metod som används delas 

begreppen in i kategorierna positiv, oförändrat och negativ överföring.  

 

Negativ överföring kan sammanfattas att man blir sämre i verklig situation genom att öva 

i simulatorn. Oförändrad ger ingen utveckling av kunskaper eller färdigheter och positiv 

överföring innebär att de övade har blivit bättre på att lösa uppgiften i verkligheten efter 

övning i simulator (Borgvall, m.fl., 2007).  
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Studien avser inte genomföra några kalkyleringar av överförbarheten utan endast nyttja 

teorierna om bidragande orsaker kopplat till kommande kvalitetsmodell. På frågan om 

överförbarhet av träningen, kommer studien förlita sig på redovisningen som genomförs 

efter övningen. Denna rapport skapas av självskattningsunderlag från de övade, 

observationer om träningsmåluppfyllnad från OTTM samt utlåtande av en 

utomståendegrupp vars syfte är att granska om övningen har gett möjlighet till att 

övningsmålen uppfylls.  

 

För att göra kopplingen mellan teorierna om simulering och kvalitetresonemanget har vi 

valt att utgå från Grossman & Salas (2011), The transfer of training: what really matters. 

De använder ett antal områden för att studera fenomenet: 

 

Personliga egenskaper 

 Kognitiv förmåga – övade med högre kognitiv förmåga har större framgång i 

bearbetning, generalisering och att behålla färdigheter från utbildningar. 

 Handlingskraft – övade med högre handlingskraft har större förtroende för sin 

förmåga att lära sig och tillämpa tillägnade färdigheter och är mer benägna att 

fortsätta när de utför svåra uppgifter. 

 Motivation – överföring underlättas när de övade är motiverade att lära och ta till 

sig under hela träningsprocessen. 

 Upplevd nytta av träning – övade som upplever träning som användbar och 

värdefull är mycket mer benägna att tillämpa nya färdigheter utanför 

simuleringen. 

 

Träningsdesign  

 Beteendemodellering – överföring underlättar när både positiva och negativa 

modeller används och när möjligheter till övning ges.  

 Felhantering – felhantering främjar överföring av utbildning genom att tillåta 

övade att förutse potentiella problem, ge dem kunskap om hur man hanterar 

sådana problem och markera de negativa resultat som kan uppstå om träning inte 

överförs.  

 Realistisk träningsmiljö – genomförs utbildning och övning i miljöer som liknar 

verkligheten ökar sannolikheten för att utbildade färdigheter överförs. 

 

Arbetsmiljö 

 Överföringsklimat – riktlinjer för situationer och konsekvenser avgör i stor 

utsträckning huruvida eller inte lärda färdigheter tillämpas utanför simuleringen. 

 Stöd – både handledare och kollegors stöd är vital för överföring av utbildning. 

 Möjlighet att utföra – för att övade ska kunna överföra kunskaper, behöver de 

övade resurserna och möjligheter att tillämpa sina nya färdigheter och förmågor 

utanför simuleringen. 

 Uppföljning – för att underlätta överföringen bör den formella träningsperioden 

följas av ytterligare inlärningsmöjligheter. 
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Motivation  

Forskning kring motivationens inverkan på övningsresultatet kan översättas till varför de 

övade gör som de gör. Motivation kan förklaras med benägenheten eller drivkraften att 

engagera sig i en uppgift, det är en av de primära faktorerna till att uppgifter utförs. 

Driften är enligt teorin alltså det som skapar viljan att lösa uppgiften (Johansson, m.fl., 

2009). Motiverade deltagare är mer intresserade, fokuserade och engagerade i sin egen 

utveckling. I en utbildningssituation där en extern organisation skapar arbetsuppgifter åt 

övade är det följaktligen viktigt att denna organisation även bidrar till att upprätthålla en 

hög motivation hos övade. (Nählinder, m.fl., 2009). Vid sammanställning av forskaren 

Diana Greens punkter på vad kvalitet är och kategorierna som används för att analysera 

transfer of training som nämnts tidigare ser vi att de har flera beröringspunkter och är 

nära besläktade med motivationsfaktorer. Studiens behov belyser försökets påverkan på 

motivationen hos de övade som en del av den större frågan om kvalitet. Frågan om 

motivation hos spelgruppen är inte ointressant då en högre motivation hos dem enligt 

argumentet tidigare bör leda till ett ökat engagemang, som i sin tur kan leda till att de gör 

ett bättre arbete vilket gynnar de övade.  

 

 

Fidelity 

För att mäta en simulators trovärdighet eller förmåga att återge verkligheten, används det 

engelska ordet fidelity. “Fidelity is the degree of similarity between the simulator and the 

equipment that is being simulated” (Borgvall, m.fl., 2007). 

 

Fidelity i denna studie är nära sammankopplad med överförbarhetens begrepp om 

realistisk träningsmiljö som tidigare nämnts. För att kunna mäta och förhålla sig till 

begreppet finns ett antal underkategorier. Två som är aktuella för studien är fysisk och 

funktionell fidelity. Fysiskt fidelity mäter hårdvarans likhet med systemet som simuleras i 

verkligheten. Skärmupplösning, utformning av cockpit, respons i styrreglage m.m. 

Funktionell fidelity mäter förmågan att återge omgivning, scenario och uppträdande på 

simulerade enheter inne i simulatorn, t.ex. framryckningshastighet, sensortäckning och 

räckvidder på vapensystem (Borgvall, m.fl, 2007). 

 

Det finns inget entydigt forskningsresultat att ökad fidelity automatiskt leder till högre 

överförbarhet av träning. Det är allmänt känt att för att nå en mycket hög nivå på 

överenstämmelse, ökar kostnaderna markant. Detta är inte alltid nödvändigt för att nå 

uppsatta träningsmål då olika övningar och övningsmoment har olika behov av fidelity. 

När man anpassar ambitionen på överenstämmelsen efter behovet kallas det för targeted 

fidelity (Borgvall, m.fl., 2007). 

 

Som beskrivs i kap 4.1 Computer Assisted Exercise samt Viking18, var övningen en 

ledningsträningsövning. Inom fysisk fidelity är det främst de olika ledningssystemen som 

används som skall efterlikna verkligheten och en ingående del av detta är rapporter. I 

studien är de en av flera delar som bygger upp fidelity under övningen. Vid Viking18 var 

staberna uppsatta enligt organisationen vid multinationella staber. Det är naturligt att 



 

 
11 

 

systemen varierar från hur det är i det egna landet, dock behöver motsvarande funktioner 

finnas tillgängliga. I funktionell fidelity är det främst den konstruktiva simuleringen som 

används för att skapa en gemensam lägesuppfattning som granskas (Cayirci & Marincic, 

2009). Det viktiga är att återskapa en verklighet där förband och enheter kan agera enligt 

givna order. Genom att simulera underställda förband skapas en efterlikning av 

verkligheten. Det är dessa förband som genererar underlaget till rapporterna som studien 

följde. Förband och entiteter behöver uppträda på ett realistiskt sätt för att skapa 

trovärdighet i övningen. I studien är det de övade stabernas uppfattning om fidelity som 

är intressant med hänsyn till att spelgrupperna tillhör övningsledningen och inte är övade. 

  

I fallstudien och övningen Viking18 har vi inte för avsikt av utvärdera huruvida en 

korrekt analys av nivån av fidelity är genomförd. Studien gör antagandet att en analys 

även är genomförd, vilket har lett fram till utformningen till den tekniska lösningen som 

används. Författarna fokuserar på att följa rapporteringen med den automatiska 

funktionen och huruvida denna lever upp till övningens targeted fidelity. I detta fall skall 

den överensstämma med gällande mallar och formalia och ha ett relevant innehåll.  

 

 

 

2.3 Tidigare forskning om kvalitet inom utbildningsväsendet och industrin  

 

Kvalitet i utbildningsväsendet 

 

Två forskare som har definierat kvalitetsbegreppet inom utbildning är prof. Diana Green 

och prof. Andreas Berg. I Storbritannien har professor Diana Green forskat om vad 

kvalitet är för högre undervisning. Hennes arbete kompletterades med professor Andreas 

Berg som forskade på vad begreppet kvalitet innebär för vår svenska utbildning för att få 

en bredare grund att stå på.  

Diana Green var en av de första att försöka fastställa vad kvalitet var för utbildning på 

90-talet. Hennes bok: What is quality in higher education, är en sammanställning av 

artiklar från tidigt 90-tal från debatten om vad begreppet kvalitet egentligen är. Hon 

skriver: “In Uk, the absence of any agree definition has become problematic…” (Green, 

1994, s.9). Behovet att definiera detta centrala begrepp som nyttjas i debatten var lika 

aktuellt då som nu. Green sammanställer svar från studenter, lärare, statligt anställda med 

flera på sidan 121. Även om hon framhåller att det som definieras som kvalitet kan skilja 

sig mellan exempelvis en student och dess lärare fann hon tio gemensamma punkter för 

att uppnå god kvalitet vid utbildning.  

 

 Fysiska resurser för stöd av utbildning, exempelvis IT-resurser eller bibliotek. 

 Adekvat lärarstöd för utbildning. 

 Tydliga målsättningar som studenter och lärarkår är insatta i. 

 En röd tråd mellan innehåll i kurser och målsättningar. 

 Att studenter uppmuntras att vara aktiva och ges ansvar för sitt eget lärande. 

 Att programmets standard motsvarar slutmålet (belöningen). 
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 Att bedömningar är rättvisa, objektiva. 

 Att bedömningar täcker hela kursmålen. 

 Att studenterna får användbar information och rätt feedback. 

 Att studenterna kan lämna sin kurs med rätt och användbar kunskap. 

 

Andreas Berg går mer på djupet om vad kvalitet innebär för utbildning inom skolväsendet 

i sin doktorsavhandling från 2010, Vad gör kvalitét med utbildning. Berg beskriver i sin 

avhandling att kvalitet bör definieras i fyra olika underområden för att kunna förklaras 

tydligare: utbildningskvalitet, resultatkvalitet, marknadskvalitet och systemkvalitet. 

Utbildningskvalitet kan kopplas till målsättning och måluppfyllnad och är visserligen 

enligt Berg underordnat de andra tre begreppen, men Berg menar samtidigt att för att 

kunna titta på vad kvalitet gör med utbildning behöver vi även titta på resultatkvalitet, 

marknadskvalitet och systemkvalitet då dessa är sammanflätade med varandra. Både 

utbildningskvalitet, resultatkvalitet och systemkvalitet är direkt överförbara i vår studie. 

Berg skiljer vidare på områdena måluppfyllelse och resultat som ligger inbakat i 

begreppet utbildningskvalitet. Marknadskvalitet är inte direkt applicerbart på vårt försök 

trots att Berg nämner att det bör ses tillsammans med övriga tre begreppen (Berg, 2010). 

Vi anser inte att marknadskvalitet är överförbart i studien eftersom det ännu inte finns 

någon sådan parameter att undersöka, FOI är som tidigare nämnts först ut med detta 

försök. Därför togs inte begreppet marknadskvalitet med i studiens empiri.  
 

 Utbildningskvalitet – innefattar bland annat bildning, lärande och kunskap.  

 

 Resultatkvalitet – kan direkt översättas som måluppfyllelsekvalitet. 

Resultatkvalitet är mätbara värden som betyg och graden av måluppfyllelse.  

 

 Systemkvalitet  – omfattar ständiga förbättringar, systemkunskap, effektivitet, 

transparens, krav och kunskapsbank. 

 

 

Total Quality Management 

 

Då det i försöket bedömdes finnas stora inslag av teknik och att vi antog att det skulle 

genomföras en produktutveckling av prototypen var en av industrins definitioner på 

kvalitet till del relevant. Därför tittade vi på kvalitet inom industrin där begreppet Total 

Quality Management (TQM) finns. Som stöd för att definiera TQM använder vi oss av 

boken Total Quality Management som är skriven av NVR Naibu, KM Babu och G 

Rajendra (Naibu m.fl. ,2006). TQM är ett koncept för kvalitetsarbete i en organisation 

och att ständigt arbeta för att uppfylla och överträffa kundernas krav, behov och 

förväntningar med minsta möjliga resursförbrukning. Konceptet är idag den moderna 

process som industrisektorn använder för att arbeta med kvalitet. På s.38 beskrivs de fem 

grundläggande principerna av TQM: 
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Koncentrera sig på kunden 

 Var kundfokuserad – fokuserad betyder att allt du gör kommer att göras genom att 

placera kunden i centrum. Företaget bör kontrollera kundernas attityder. Detta 

kommer att omfatta det externa och interna kundkonceptet. 

 

Gör det rätt 

 Gör det rätt första gången så att det inte finns behov av omarbetning. Detta 

innebär i huvudsak att minska mängden av felaktigt arbete. 

 Ständigt förbättra – detta gör det möjligt för företaget att gradvis bli bättre. En av 

de axiom som används av TQM-anhängare är "En förbättring på 5% i 100% av 

områdena är lättare än en 100% förbättring i 5% av områdena". 

 Kvalitet är en attityd, inte en inspektionsprocess – attityden är vad som skiljer 

mellan ett resultat och ett mindre bra resultat. 

 

Kommunicera och utbilda 

 Orientera personalen om vad som händer – håll arbetskraften informerad om 

företagets allmänna riktning. 

 Utbilda och träna i det nya systemet för att arbeta under TQM är utbildning av 

personal en av principerna. 

 

Mät och dokumentera 

 Mät arbetet – gör det möjligt för företaget att fatta beslut utifrån fakta. Det bidrar 

också till att upprätthålla standarder och hålla processen i de överenskomna 

toleransnivåerna. 

 

Gör det tillsammans 

 Företagsledningen måste vara inblandad – inblandning av ledande 

befattningshavare är väsentlig. Bristen på detta kommer att leda till att TQM-

programmet misslyckas. 

 Stärka personalen – få anställda att fatta beslut på plats så att kunden inte har 

utmaningarna med att motivera de anställda att ta beslut. 

 Gör verksamheten till ett bra ställe att arbeta på – i många organisationer finns det 

mycket rädsla hos personalen. Rädslan för chefen, rädsla för misstag och att bli 

avskedad. Det finns inget utrymme för rädsla i TQM-programmet. 

 Organisera genom process inte funktion. Detta koncentrerar sig på att få 

produkten till kunden genom att minska hindren mellan de olika avdelningarna. 
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2.4 Vår modell för att mäta kvalitet 

För att kunna genomföra datainsamling och därefter genomföra en analys krävdes det att 

studien utvecklade en modell för att fastställa vad kvalitet är. Inledningsvis planerades en 

modell med tyngdpunkt på utbildningskvalitet och produktutveckling. Områdena transfer 

of training, motivation och fidelity planerades att samredovisas. Det framkom att 

prototypens tidiga utvecklingsstadium och simuleringsområdets centrala roll under 

övningen gjorde att en modell med ovanstående disposition inte ansågs var 

ändamålsenlig.  

I den fastställda modellen som används i studien är huvuddelarna knutna till forskning 

om simulering. Dessa stöds i stället av ett sammanslaget ämne innehållande 

utbildningskvalitet och TQM. Den nya modellen gav bättre förutsättningar att utforska en 

övning av Viking18s karaktär.  
 

Transfer of training 

 Upplevd nytta av träning – övade som upplever träning som användbar och 

värdefull är mycket mer benägna att tillämpa nya färdigheter utanför 

simuleringen. 

 Realistisk träningsmiljö – genomförs utbildning och övning i miljöer som liknar 

verkligheten ökar sannolikheten för att utbildade färdigheter överförs. 

 Möjlighet att överföra kunskaper och färdigheter – för att övade ska kunna 

överföra kunskaper och färdigheter, behöver de övade resurser och möjligheter att 

tillämpa sina nya färdigheter och förmågor utanför simuleringen. 

 

Fidelity 

 Fysiskt fidelity – hårdvarans likhet med systemet som simuleras i verkligheten. 

Under Viking18 var det främst de olika ledningssystemen som används som skall 

efterlikna verkligheten och en ingående del av detta är rapporter.  

 Funktionell fidelity – förmågan att återge omgivning, scenario och uppträdande på 

simulerade enheter inne i simulatorn. 

 

Motivation 

 Engagemang – ett engagerat och avvägt motspel från underlydande enheter skapar 

realism i övningen. 

 Motivation – överföring underlättas när de övade är motiverade att lära och ta till 

sig under hela träningsprocessen. 

 

Utbildningskvalitet och TQM 

 Måluppfyllnad, ett lärande som går mot övningsmålsättningen och som bidrar till 

att öka kunskapen hos övningsdeltagare. 

 Rätt information ska förmedlas vid rätt tillfälle. 

 Korrekt IT (mjukvara) finns för genomförandet. 

 Kunden är i fokus och produkten är rätt utformad för att möta kundens behov. 
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Om den automatiserade rapportfunktionen som koncept innehar eller bidrar med 

ovanstående punkter kan kvaliteten öka vid simulerade ledningsträningsövningar. 

Därmed förbättras deltagarnas möjlighet att öka kunskaper och förmågor. Detta 

visualiseras med en schematisk bild över studiens teoritsiska inslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Visualiserad bild av studiens modell 

 

 

2.5 Källkritik 

 

De källor som använts har sammanställts från en mängd olika platser. Böcker, e-böcker, 

artiklar, skrivelser med mera har använts för att producera en väl genomarbetad studie. 

Källorna granskades efter äkthet, oberoende, samtidighet och tendenser (Esaiasson m.fl,. 

2017). Studiens källor är valda efter relevans till ämnet och inriktningen var att få en 

spridning i underlaget, både från civil och militär vinkel. Huvuddelen av detta underlag 

kommer från källor som enligt författarnas bedömning är kända inom ämnesområdet. De 

artiklar som använts är publicerade vid vetenskapliga tidskrifter alternativt statliga 

myndigheter.  

 

  

KVALITET 

Utbildnings-
kvalitet och 

TQM 

Transfer of 
training 

Motivation Fidelity 
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3 Metodik och metod 

Att kunna redogöra för vilka metoder en studie bygger på och vilka val i metodik som 

genomförts under studiens gång är viktigt för både trovärdighet och förståelse för 

studiens resultat. I detta kapitel redovisar vi hur vi gått till väga, varför vi valde givet 

arbetssätt och hur utförandet sedan skedde. 

  

 

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt 

Fokus i studien var människors uppfattningar om hur ett dataprogram stödjer deras arbete 

under övningen. För att ta reda på hur de upplevde stödet och hur försöket påverkade 

deras arbete blev deras åsikter och upplevser centralat. Åsikter och upplevelser är svåra 

att objektivt mäta eftersom dessa baseras på känslor och är abstrakta. Dock kan dessa 

sättas in i sammanhang och förklaras vilket ger en djupare förståelse för försökets 

påverkan och hjälper forskarna att tolka resultatet. Något som ytterligare hjälper 

forskaren att se helheten är de omkringliggande faktorerna under övningen och hur dessa 

bidrar med att skapar en bättre försåtelse (Wallén, 2011). 

I detta fall studeras en övning med en tillfällig sammansättning av människor och unik 

teknisk lösning som gör detta till en situation som inte går att upprepa. Detta tillsammans 

med fokus på människan och svårigheterna att återupprepa försöket positionerar studien i 

ett hermeneutiskt synsätt (Wallén, 2011). 

Ett motsattsförhållande till ovanstående vore ett positivistiskt synsätt där försök ska gå att 

återupprepa och även vara avskalade från extern påverkan, detta i syfte att inte påverka 

utfallet (Wallén, 2011). Positivismen eftersträvar även att sortera ut sant eller falskt samt 

att mäta resultaten i stor utsträckning (Andersson, 2014). Det är författarnas övertygelse 

att ett positivistiskt synsätt inte vore lämplig för syftet med denna undersökning. Risken 

är alltför stor att deltagarnas uppfattningar och känslor skulle gå författarna förbi. 

 

 

 

3.2 Metodansats  

 

Valet av metodansats blev induktiv med kvalitativa undersökningsmetoder, 

analysmetoden blev dock något deduktiv i sin utformaning. Att metodansatsen blev 

induktiv beror främst på två olika anledningar, dels av viljan att från insamlat material 

kunna dra slutsatser och teorier som var generella (Wallén, 2011). Dessa skulle kunna 

användas för att undersöka automatiserade rapporter som koncept. Den andra 

anledningen var att inneha möjligheten att vara mer förutsättningslösa och därmed inte 

vara bunden till en förutbestämd inhämtningsplan. Att vara bunden till en förutbestämd 

plan skulle kunna ökat risken att värdefull informationen förbisågs (Jacobsen, 2017).  
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Med hänsyn till att den vetenskapsteoretiska utgångspunkten att studien eftersträvade att 

undersöka människornas upplevelser och erfarenheter på djupet, snarare än att sortera ut 

vad som var rätt eller fel, valdes kvalitativa undersökningsmetoder ut vid insamlingen av 

empirin (Wallén, 2011, Jacobsen, 2017). För att inhämta dessa kunskaper behövde detta 

ske i en kontext. Genom att kommunicera med deltagarna och faktiskt ställa frågan om 

vad de kände och tyckte och dessutom genom att studera hur de agerade inom arbetslaget 

och i sin arbetsroll gavs en mer heltäckande och bättre bild av undersökningen (Wallén, 

2011). 

 

Det deduktiva inslaget i studien grundar sig i att en teoridriven analys som användes för 

att besvara forskningsfrågan. (Jacobsen, 2017). Denna teoridrivna analys härleds i detta 

fall till studiens egenutvecklade modell för vad kvalitet är i det här specifika fallet. 

Modellen användes som ett stöd vid analys och presentation av resultatet, den styrde inte 

inhämtningen då denna eftersträvades att genomföras på ett öppet sätt. 

 

 

 

3.3 Undersökningsdesign 

Vid val av undersökningsdesign föll valet på en fallstudie eftersom en fallstudie med 

fördel kan användas vid undersökning av ett begränsat fenomen där forskaren inte råder 

över viktiga variabler. Metoden ger även frihet att välja de insamlingsmetoder som bäst 

svarade på behovet. En annan av fallstudiens fördelar är förmågan att ge forskaren en 

djupgående inblick, samtidigt som den delger deltagarnas uppfattning. Ytterligare en 

styrka med metoden är att den kan svara på mer diffusa, subjektiva känslor och 

uppfattningar. Vidare är forskaren i fallstudien den viktigaste resursen och som har ett 

stort ansvar vid datainsamling och analys, denna ska vara lyhörd och ta till sig helheten. 

Genom detta kan forskarna följa insamlingen även om denna tar oväntade riktningar 

(Merriam, 1994). Något som även skedde under studien.  

Om det från forskarnas sida saknats ett öppet sinne riskerades värdefull information att gå 

till miste, detta kunde medföra en ofullständig beskrivning och felaktiga slutsatser 

(Merriam, 1994). En egen slutsats av detta är att ansvaret vilar på forskarna, det ställer 

stora krav på transparens och att kunna påvisa hur slutsatserna kom fram. 

 

Sammanfattningsvis valdes fallstudiemetoden eftersom studien önskade genomföra en 

djupgående undersökning och ta reda på deltagarnas uppfattning. Designen gav även 

frihet att använda insamlingsmetoder som var lämpade för att svara på frågeställningen.  

 

 

Urval 

 
Urvalet i försöket styrdes av försöksplanen som utarbetades av FM och FOI. Detta 

beskrivs i dokumentet VIKING18 EXPLAN, (Försvarsmakten, 2018, VIKING18 

EXPLAN). Detta stämde väl in med den föreslagna urvalsprocessen Icke-
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sannolikhetsurval som förespråkas för en kvalitativ fallstudie (Merriam, 1994). 

Försöksplanen beskrev de ingående delarna av övningsledningsorganisationen i försöket. 

 

Spelcell 20:e Multi National Brigade (20. MNB spelcell), innehållande 17 personer 

bemannas med personal från FM samt en operatör från FOI. Huvuddelen av personalen 

var officerare med kaptensgrad eller högre. Dessa simulerade flertalet undersällda enheter 

till 20. MNB stab. Ingående spelgrupper var placerade i Enköping under övningen 

(Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXPLAN). 

 

20:e MNB STAB var den stab som mottog spelgruppernas rapporter och var placerad i 

Kungsängen, antal befattningar var 71 st. Staben bemannades till huvuddel med 

officerare under utbildning från Sverige, Finland och Estland. (Försvarsmakten, 2018, 

VIKING18 EXPLAN). 

 

 

 
Fig. 2: Visar hur ingående delar i försöket var organiserade, samt markerar vart i Viking18 organisationen 

studien genomfördes (Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXERCISE POCKET GUIDE, s.9). 

 

 

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen var planerad att bestå av tre insamlingsmetoder, ett antal observationer 

och intervjuer samt en rapportjämförelse. Eftersom studien syftade till att klarlägga både 

deltagarnas upplevelser och uppfattningar om försöket, skulle denna inhämtning 

omhändertas av observationerna och intervjuerna. Dessa var planerade att genomföras 

med stöd av en intervju- och observationsguide (Bilaga 1). Då övningen var upplagd som 

en lärande situation, fanns både handledare och observatörer som en naturlig del hos de 

övade staberna. Vårt deltagande bedömdes inte påverka resultatet av inhämtningen i 

någon större utsträckning. Rapportjämförelsen var planerad att påvisa eventuella 
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skillnader mellan automatiserade rapport och manuella rapporter, vilket bedömdes kunna 

påvisa en eventuell kvalitetsskillnad.  

 

Organisationen var uppbyggd enligt principerna som är beskrivna i kapitel 3.3 Urval. 

Röda ringar visar var i organisationen försöket genomfördes. Det var även dessa grupper 

inhämtningen vara koncentrerad till. (Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXERCISE 

POCKET GUIDE, s.20). 

 

För att underlätta för läsaren att ta del av den insamlade empirin i främst observation och 

intervjudelen presenteras observationerna kronologiskt medans intervjuerna kommer 

presenteras enligt förväntningar/farhågor och upplevelser/påverkan. 
 

 

Observationer  
 
Planen var att genomföra två icke deltagande observationer vid övningsledningen (20. 

MNB spelcell och en vid övad stab (20. MNB Stab). Syftet med detta var att inte vara 

deltagare i spelgrupperna där arbete utförs, utan inneha en friställd position. Denna 

ställning gav oss möjligheten att följa både de övade och spelgrupperna på avstånd och på 

detta sätt minska påverkan på resultatet (Jacobsen, 2017). Tillfällen skulle väljas med 

hjälp av spelplanen för att möjliggöra att följa ett moment från inspel till rapport. Fokus 

låg på de moment i arbetet som berörs av rapportering, t.ex. enskilda arbetsrutiner, 

samverkan mellan spelgruppsmedlemmarna, tidsåtgång med mera.  

 

Vid observationer i spelcellen var fokus att följa arbetsgången av spelmoment genom 

inspel, handlingar och utfall samt rapportering. Spelplanen som används för att leda 

spelet ger tydliga instruktioner avseende syfte, händelse och tidpunkt för planerade 

inspel. Vid 20. MNB stab fokuserades observationen på arbetsmetoder och eventuella 

åtgärd som rapporter skapade i staben.  

 

Utfall 

På grund av metod och tekniska problem under observation nummer ett och två 

genomfördes ytterligare en observation som ej ingick i ursprungsplanen. Sammanlagt 

genomfördes tre observationer i övningsledningen och en i 20. MNB spelcell.  

 

Vid övningsledningen 20. MNB spelcell genomfördes den första observationen. Denna 

var tänkt att följa två simulerade enheters interaktion. Interaktionen uteblev på grund av 

att spelcellen vid 20. MNB och SITFOR spelcell aktivt valt att genomföra inspel utan 

simulatorer. Eftersom utfallet av den första observationen uteblev, togs beslut att 

genomföra ytterligare en observation samma dag. Även vid den andra observationen 

uteblev önskat resultat på grund av teknikproblem. Ytterligare en observation 

genomfördes därför när FOI samverkade med deltagare ur 20. MNB spelcell i syfte att 

undersöka om förändringar i prototypen kunde genomföras under försöket för att 

utvärdera nyttan av protypen på ett bättre sätt. Observation vid 20. MNB stab 

genomfördes enligt grundplan, platsen som besökstes var stridsledningscentralen i 

Kungsängen. Denna bemannades med personal från flera olika nationer. Medverkande 
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vid dessa fyra moment var 5-10 personer, respektive observationerna genomfördes under 

ungefär 60 minuter. 

 

 

Intervjuer 

 
Vi valde att genomföra intervjuerna på två olika sätt. För att få en heltäckande bild 

utvecklades en plan som innehöll flertalet intervjuer hos 20. MNB spelcell fördelat på 

både grupp och individuella intervjuer, även 20. MNB stab innefattades av planen. För att 

komplettera denna bild valdes tre officerare ut vid övningsledningen involverade inom 

ledningsträning/metod, uppföljning och teknik. Då dessa inte var anträffbara valde vi att 

genomför intervjuerna via E-post. 

 

Vid utformning av intervjuschemat hos urvalsgruppen identifierades ett antal åtgärder för 

att förbättra förutsättningarna för inhämtningen. En åtgärd var att minska eventuell 

påverkan från uppstartsfriktioner som t.ex. brister i utbildning och rutiner. Därför togs 

beslut att intervjuerna skulle genomföras med start ett antal dagar in i övningen. Vid 

utformningen av E-postintervjuerna ställdes öppna frågor om kvalitet inom 

ämnesområdet ledningsträning, uppföljning och teknik. Det är författarnas uppfattning att 

svagheter med att genomföra intervju via E-post är att det blir svårare att ställa 

följdfrågor. I detta fall övervägde fördelarna med att erhålla detta underlag eventuella 

nackdelar.   

 

Gruppintervjuer var lämpliga eftersom metoden teoretiskt tvingade deltagarna att 

argumentera eller motivera varför de tycker som de gör. En svaghet som beskrivs med 

metoden är risken att gruppen skapar en gemensam uppfattning och enskilda deltagare 

kanske inte får komma till tals (Jacobsen, 2017). De individuella intervjuerna ansågs 

dock kompensera denna svaghet. Fördelar med att blanda både grupp och individuella 

intervjuer ger dessutom möjlighet att belysa ämnet från olika håll (Jacobsen, 2017). 

 

Planen blev att inledningsvis genomföra gruppintervju med urvalsgruppen bestående av 

chef, operatör och stabsmedlemmar. Därefter skulle efterföljande individuella intervjuer 

genomföras med chefen för spelgruppen och operatören. Dessa inledande intervjuer 

syftade till att svara på deltagarnas förväntningar och eventuella farhågor med försöket. 

Senare under övningen planerades nya intervjuer med samma urval men med inriktning 

på att utforska utfallet av försöket och prototypen.  

 

Totalt planerades sju intervjuer; två gruppintervjuer, två chefsintervjuer och två intervjuer 

med operatören, sex av dessa vid 20. MNB spelcell och avslutningsvis en intervju med 

deltagare ur 20. MNB stab med syfte att undersöka personalens uppfattning om 

rapporterna som levererades från 20. MNB spelcell avseende kvalitet, mängd och 

innehåll.  

 

Utfall 

Tre E-postintervjuer, två intervjuer med operatören i 20. MNB spelcellen samt en intervju 

vid den 20. MNB stab genomfördes enligt plan.  
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I övningsledningens urvalsgrupp skedde förändringar av den ursprungliga planen, detta 

efter inledande intervjuer och observationer gett en annorlunda bild av 

informationsbehovet och arbetsfördelning i urvalsgruppen. Denna bild överensstämde 

inte med det som hade legat till grund för den ursprungliga planen. För att omhänderta 

denna förändring uppdaterades planen. 

 

Efter genomförd gruppintervju togs beslutet att inte genomföra den andra gruppintervjun 

på grund av att deltagarantalet var större än förväntat och den förväntade diskussionen 

och argumentationen uteblev. Den andra chefsintervjun ströks på grund av att 

observationerna visade att spelcellen arbetade uppdelat med fasta roller och inte med den 

högre grad av delaktighet av chefen som antogs i inhämtningsplaneringen. Ytterligare ett 

argument till att chefsintervjun valdes bort baserades på observationen att cheferna inte 

själva skickade några rapporter och inte heller använde mjukvaran.  

 

För att ersätta den strukna chefsintervjun valdes de deltagare som hanterade rapporterna 

ut som intervjuobjekt och detta resulterade i två individuella intervjuer. Där framkom i 

sin tur att även SITFOR spelcell var intressanta att intervjua, vilket resulterade i 

ytterligare två intervjuer utöver ursprunglig plan.  

 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer vid spelceller i övningsledningen, tre E-

postintervjuer och en intervju med övade i 20. MNB stab. 

 

 

Rapportjämförelse 

 

Vid planeringsskedet identifierades att det skulle vara värdefullt att kunna genomföra en 

jämförelse med rapporter producerade av prototypen och sådana som endast vara skapade 

på manuell väg. Detta för att kunna påvisa en eventuell kvantitativ skillnad.  

 

Utfall 

Vid genomförandet visade det sig att detta inte var lämpligt av flera anledningar. De två 

främsta anledningarna var att även om det fanns referensgrupper som liknade den spelcell 

som ingick i försöket och hade snarlika uppgifter, så skiljde sig operationsområdena, 

uppgifterna och dessutom skiljde sig även informationsbehoven mellan de olika staberna, 

vilket påverkade rapporternas utformning. Olikheterna ansågs följaktligen vara för stora 

för att erhålla ett trovärdigt resultat. En jämförelse skulle bli mer godtycklig än 

underbyggd av fakta. Det andra argumentet var att prototypen inte utvecklingsmässigt var 

redo för en sådan jämförelse. För att kompensera för den minskning av empiri som detta 

ledde till, ersattes rapportjämförelsen med att följa ett flöde av en utvald rapport, en så 

kallad rapportkedja, från planerat inspel via spelcellen vidare till de övade. Resultatet av 

detta ger inte samma möjlighet att åskådliggöra hur försöket påverkat rapporterna, dock 

anser vi att det kompletterar bilden av hur försöket genomfördes på ett bra sätt och 

således är intressant för läsaren. För att tydliggöra detta valdes att bifoga bilder på 

rapporterna i bilaga 2. 
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Sekundärdata 

 

Som sekundärdata används underlag från övningens After Action Review samt från en 

enkätundersökning som beskriver deltagarnas uppfattning om övningen. Syftet med att 

medtaga sekundärdata från dessa två källor var att erhålla en möjlighet att få ytterligare 

en uppfattning om övningens förmåga att bidra till ökade kunskaper och färdigheter.  

 

 

 

3.5 Analysmetod 

 

Vid arbetet med sammanställning och analys av inhämtad information var det viktigt att 

kunna påvisa deltagarnas uppfattningar och åsikter om försöket och dess innebörd. I syfte 

att få en förståelse av resultatet. Resultatet av försöket med aktuell prototyp låg sedan 

som grund för att dra slutsatser om ett koncept med automatiserade rapporter. 

 

Vid valet av analysmetod framstod två typer av utmaningar som ofta förknippas med 

kvalitativ metod, dels sammanställningen av rådata från intervjuer och observationer samt 

omfattning av analysen som sådan, med stora mängder data (Jacobsen, 2017). För att 

kunna analysera inhämtad data användes den egenutvecklade modellen som stöd i 

analysen av deltagarnas förväntningar och uppfattningar. Med hjälp av modellen 

genomfördes rent praktiskt en teoridriven analys av allt inhämtat material. Samtliga 

observationer och intervjuer bearbetades genom transkribering. Informationen sorterades 

sedan ut med hjälp av modellens kategorier. Därefter valdes relevant innehåll ut som 

sammanställdes och summerades för att kunna presenteras på ett lättbegripligt sätt. Denna 

bearbetning genomfördes på samma sätt och enligt samma steg vid både observationer 

och intervjuer. Att redovisa hur vi tolkat och bearbetat vårt insamlande underlag medför 

att studien har en öppenhet som möjliggör att resultatet tål att granskas av läsaren, något 

som är viktigt för att påvisa god forskning (Wallén, 2011). 

 

Även rapportkedjan analyserades med hjälp av modellen och presenteras senare i studien. 

Den finns i sin helhet som bilaga (bilaga 2) med en enkel förklaring vad innebörden av 

förkortningar etc. betyder.   

 

 

 

3.6 Mättnad 

 
Vi anser att datainsamlingen har uppnått mättnad gällande både observationer och 

intervjuer. En anledning till att studien uppnått mättnad i insamlingen berodde på att FOI 

inte genomförde några ytterligare produktutvecklingar efter första veckan. Det innebar att 

prototypen inte agerade annorlunda under senare delar av försöket och således inte gett 

upphov till nya iakttagelser. Detta framkom vid de senare intervjuerna och 

observationerna då information började återkomma. Då ingen ny information framkom 

utan information endast bekräftade tidigare empiri, drogs slutsatsen att mättnad uppstått.  
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3.7  Etiska överväganden 

För att vara trovärdig och seriös är etik viktigt för alla forskare. Vårt ämne rör dessutom 

vid gränsen till något som ofta är utsatt för diskussion om just etiska överväganden inom 

forskningen, nämligen militär verksamhet. På frågan om det är etiskt att forska inom 

området ledningsträningsövningar i militärkontext, anser vi även det var en tämligen 

oproblematiskt fråga. Vi kan enkelt motivera att det ligger i officerens roll att träna och 

bli bättre på sitt arbete. I just detta exempel är ramen för försöket dessutom en FN-insats, 

vars syfte är att skapa fred och stabilitet. Som stöd för ett resonemang har vi hämtat 

inspiration från vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

 

Öppenhet 

Frågan om vilken opartiskhet forskarna hade kan kopplas till öppenhet. Forskarna var 

båda officerare och en av dem hade sin ordinarie arbetsplats i den organisation som hade 

planerat och förberett den övning som försöket genomförs i. Detta faktum kunde ställas 

till frågan om forskarnas opartiskhet (Vetenskapsrådet, 2017). Vi ansåg att detta inte var 

ett hinder och ställer oss opartiska av följande skäl: forskarna deltog inte i övningen, det 

fanns inget ekonomiskt intresse inblandat i resultatet.  

 

 

Kvalitet och tillförlitlighet 

 

Olika förutsättningar i studien bör klargöras för att läsaren ska kunna göra en bedömning 

av kvalitet och tillförlitlighet. Till del tas detta upp när källkritik diskuteras, men det finns 

även andra aspekter att ta hänsyn till. Dessa etiska aspekter är för att forskarna ska kunna 

klargöra vilka metoder som valts för att besvara studiens frågeställning (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta eftersträvas då det dels i kapitel tre framgår vilka metoder som använts och 

eventuella svagheter med de metoderna belysts. Till dels kommer detta även att framgå i 

kapitel fyra och fem där vi utvecklar detta resonemang. Detta ledde till en ökad 

tillförlitlighet av studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

 

Forskningssamarbete 

 

Då forskningsresultatet i studier kan ha ett stående värde efter slutförandet krävs ett 

klargörande av inblandande parter (Vetenskapsrådet, 2017). Under denna studie skedde 

ett nära samarbetet med FOI, något som nämnts vid ett flertal tillfällen i studien. Innan 

studien påbörjades upprättades därför en överenskommelse om ömsesidigt 

informationsutbyte och möjlighet att använda varandras resultat i kommande 

publiceringar.  
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Informationskrav för deltagarna i försöket 

 

Detta krav innebar att deltagarna skulle erhålla information om försöket och en 

beskrivning av de ingående momenten samt vilken nytta försöket hade (Olsson & 

Sörensen, 2011). Detta tillgodosågs genom att 20. MNB spelcellen informerades innan 

försökets start och gavs både information och möjlighet att inte deltaga. Exempel på detta 

återfinns i studiens intervju- och observationsguide i bilaga 1. Förutom beskrivningen av 

sekretess och genomförande påtalades att forskarna var medverkade under hela försöket 

och var tillgängliga för att svara på frågor efter behov. Samtliga informanter under både 

intervjuer och observationer gavs möjlighet att vara helt anonyma, för att säkerställa detta 

raderades ljudfiler samt att namn inte nedtecknades i intervju- eller observationsprotokoll. 

Undantaget var underlaget från E-post intervjuerna som publiceras med namn och 

tillhörighet då deltagana godkänt att detta framgår i studien.  

 

Då 20. MNB stab inte var medvetna om försöket genomfördes det ingen samfälld 

genomgång av varken försök eller sekretess som vi nämnde ovan. Detta genomfördes 

endast vid intervjun med aktuell personal samt med ansvariga i stridsledningscentralen 

som besöktes. Rapporterna, oavsett om de genererats automatiskt eller manuellt kom 

likväl från 20. MNB spelcell och hade ingen skillnad i arbetsgång eller åtgärder vid 20. 

MNB stab, därav ansågs att det inte fanns ett etiskt behov att redovisa forsöket för 

samtliga ur den övade staben.  

 

 

 

3.8 Kulturella skillnader 

Att deltagarna under en multinationell övning har olika bakgrunder, utbildning och olika 

uppfattningar är en självklarhet. Detta förekommer även i nationella övningar eftersom 

ingen människa är den andra lik. Det är således en del av den naturliga samanhanget 

under en multinationell övning där övningsdeltagare medverkar från olika nationer att 

deltagarna ser olika lösningar på utmaningar som uppstår. Alltså är det inte av ondo utan 

själva syftet med denna typ av övning.  

 

Under övningen som genomfördes med ca 60 olika nationaliteter (Försvarsmakten, 2018, 

VIKING18 EXPLAN) fanns en stor kulturell skillnad. Störst skillnad var det hos 

referensgruppen som var 20. MNB stab och som i försöket fanns lokaliserad i 

Kungsängen. Där fanns som tidigare nämnts övningsdeltagare från bl.a. Sverige, Finland, 

Estland, Kanada. Här fanns förutom en skillnad i olika länders kultur även en markant 

skillnad i militära arbetssätt. Alliansfria länder som Sverige och Finland blandades med 

Natoländer som Estland, Kanada, med flera. Detta gjorde att skillnader i arbetssätt var 

vanligt förekommande.  

Trots att militärt arbetssätt och nationell kultur skiljde sig har detta inte påverkat 

resultatet nämnvärt. Detta eftersom det endast genomfördes en intervju med 20. MNB 

stab, och det militära arbetssättet endast påverkat stabens interna arbete efter att rapporten 

redan inkommit. Minst kulturell skillnad i studien var det vid 20. MNB spelgruppen i 
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Enköping, främst eftersom samtliga personal var svensk och utbildad i det svenska 

militära skolsystemet. Detta var även den målgrupp studien främst riktades sig mot. 

Metoderna som användes inom spelgruppen under övningen skiljde sig sannolikt från de 

metoder som används lokalt vid respektive hemmaförband, då arbetsuppgifterna var mer 

specifika för övningen. Att olika arbetsmetoder och erfarenheter skulle påverka 

övningens resultat negativt var inte troligt eftersom det var detta som gjorde att inspelen 

fick en mänsklig prägel. Att det finns skillnader i metoder och personliga egenskaper hos 

underställd personal är ett naturligt inslag i den verkliga verksamheten och berikar 

övningen och gör den mer verklighetstrogen. Med anledning av ovanstående ansåg vi att 

den kulturella skillnaden inte hade en påverkande faktor på tolkningen av studiens 

resultat. 
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4 Redovisning av fallstudie 

 
I detta kapitel redovisas resultatet av fallstudien. Inledningsvis redovisas en beskrivning 

av vad Viking18 var för typ av övning samt vilka specifika egenskaper vi funnit att denna 

innehöll. Beskrivningen ger läsaren en bättre bild av verksamheten och övningens 

upplägg och syftar till att bättre förstå huvudresultatet. Därefter redovisas studiens 

huvudresultat utifrån modellen för att mäta kvalitet och dess struktur. Avslutningsvis 

redovisas sekundärdata från övningsledningens utvärdering, detta syftar till att tydliggöra 

den officiella bilden av alla övades utvärdering och skapa en översiktsbild över 

övningens övergripande resultat.  

 

 

 

4.1 Beskrivning 

 
Viking18 

Viking18 genomfördes under 10 dagar i mitten av april 2018. Under övningen deltog 

cirka 2500 personer från ett 60-tal nationer. Det var den åttonde övningen i serien av 

multinationella övningar som är sprungen ur ett bilateralt samarbete med USA. Målet 

med övningen var att utbilda och träna deltagare från militär, polis samt civila 

organisationer i att möta utmaningar i nutida och framtida multinationella operationer i 

krisdrabbade områden. Övningen inkluderar planering och genomföranden av FN-

operationer enligt sjunde kapitlet i FN resolutionen, UN chapter VII. Grundidén är att 

detta skall genomföras med en allomfattande ansats med fokus på koordinering och 

samverkan mellan alla relevanta aktörer (Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXPLAN). 

 

 
 

Bild. 2: Visar det fiktiva område samt omgivande stater i det operationsområde övningen utspelade sig i. 

Producerad av Sjöberg, E. 2018 
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Övningen var en Command Post Exercise (CPX) som genomfördes med stöd av 

simulering, CAX. Den genomfördes främst som en konstruktiv simulering och 

distribuerades till sex länder, Brasilien, Irland, Finland, Bulgarien, Serbien och Sverige. 

Genom teknik och metodval kunde länderna som åtskils med mer än 1000 mil, dela en 

gemensam lägesbild och interagera med varandra i den simulerade miljön 

(Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXPLAN). Övningen var totalt 10 dagar lång, varav 

3 dagar var uppstart och avslut – effektiv övningstid var 7 dagar.  

 

Uppstarten syftar till att genomföra förberedelser samt utbildning på arbetsmetoder och 

system. Även inläsning av ett komplext scenario och spelplan förväntades genomföras 

under dessa dagar. 

 

Målsättningen med övningen framgår i korthet nedan: 

 

Exercise objectives (FM2016-16442.2 VIKING 18 EXSPEC, p.6) 

a. Understand and apply a comprehensive approach to international peace operation, 

including the role of the host nation. 

b. Promote mutual understanding, confidence co-operation and interoperability 

among all contributing and effected forces, organisations officers and personnel.  

c. Understand and apply mission command/management, staff roles and functions, 

procedures and structures and co-ordinated planning processes. 

d. Understand and apply current operational concepts reflecting present and future 

challenges in international peace operation. 

 

 

Specifika egenskaper för ledningsträning under övning Viking18 

 

Miljön under övning Viking18 var komplex av fler anledningar. Det var en mängd 

deltagare från olika organisationer, dessa skulle dela på flera tekniska tjänster, 

exempelvis gemensam lägesbild och meddelandehantering. Ett komplext scenario 

användes, utvecklat för att stödja övning och utveckling hos såväl militär, civil och 

polisiära enheter. Scenariot är utvecklat från historiska och aktuella konflikter i Europa, 

Afrika och Mellanöstern. Det var även en stor geografisk spridning på övningsdeltagare, 

även utanför landet. De många tekniska system som skulle samverka ställde höga krav på 

den tekniska utformningen (Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXPLAN). 

 

Ett exempel för att belysa digniteten på utmaningen var behovet att genomföra flyttningar 

av förband i en simulerad miljö där simulatorn befann sig i Brasilien och denna rörelse 

behöver projiceras i olika system, i flera andra länder. Detta med tekniska system från 

olika leverantörer, som var producerade under olika årtionden. Till det ska även den 

mänskliga faktorn läggas, som exempelvis språkbarriärer, olika tekniskt kunnande och 

intresse för utmaningar. Ett annat exempel var att endast för att kunna presentera position 

på förbanden från en simulator kräver övningen att flera simulatorer ska interagera och 

utbyta information som bidrar till den gemensamma lägesbilden. (Försvarsmakten, 2018, 

VIKING18 EXPLAN). 
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Arbetsbeskrivningen för spelceller ingående i övningen var fastställd i VIKING18 

EXPLAN, syftet med spelcellerna är att säkerställa att spelet utförs i en realistisk miljö 

för de övande, vilket i sin tur ska säkerställa att övnings- och träningsmålen uppfylls. 

Spelcellerna består av ämnesexperten och fungerar som stöd både för det aktuella spelet 

och för planeringen av framtida händelser och inspel.  

 

Spelcellerna måste upprätthålla lägesuppfattning om pågående spel i samarbete med 

ansvariga ur övningsledningen för att se till att spelet sker enligt planen och att kunna 

göra anpassningar i pågående spel som är nödvändiga för att uppfylla utbildningsmålen. 

Spelcellernas huvuduppgifter var bland annat att: 

 

 genomföra inspel enligt spelplanen som återfinns i EXONAUT. 

 skapa ett realistiskt motspel till de övades aktiviteter, åtgärder bör samordnas med 

andra spelgrupper för att säkerställa samstämmigt och övertygande övningsspel. 

 uppdatera EVENT-LOG med cellernas interaktion med utbildnings publiken samt 

resultatet av det injicerade spelet. 

 stödja planering och utveckling av nya moment och inspel. Alla nya inspel måste 

ha ett tydligt syfte med önskad process som spelet syftar till att uppnå. 

 vara beredda att rollspela direkt med de övade vid möten, VTC etc. 

 ta emot kortare besök av observatörer som besöker övningen. 

(Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXPLAN, s.136-137). 

   

 
 

Bild 3: Miljöbild från 20. MNB Spelcellens arbetsutrymme. 

Utvärdering av övningen som företeelse leds av enheten Exercise Evaluation (EXEVAL), 

deras ansvar är att planera och leda utvärdering av övningens moment. Detta skedde i tre 

steg – efter övningens start, under övningen och efter övningen. Produkterna av detta är 

en After Action Review (AAR), First Impression Report (FIR), och Final Exercise Report 

(FER). Utvärdering av måluppfyllnad vid respektive enhet gjordes av OTTM. Delar av 

EXEVALs utvärderingar kommer användas som studiens sekundärdata. (Försvarsmakten, 

2018, VIKING18 EXPLAN).  

 



 

 
29 

 

4.2 Studiens huvudresultat 

 

Utifrån modellen som använts för att beskriva vad kvalitet är redovisas här 

huvudresultatet. Studien presenterar observationer, intervjuer och rapportkedja separat i 

syfte att göra resultatet mer överskådligt.  

 

 

4.2.1 Observationer 

 

Vid den inledande observationen vid 20. MNB spelcell framkommer att det under 

momentet förelåg tekniska problem med övningsstödsystemet som användes. Dels 

förelåg problem med inloggning till följd av överbelastning av för många användare, dels 

var stabsstödssystemet SITAWARE, som presenterar den gemensamma lägesbilden 

drabbat av tekniska problem. Även försökets prototyp drabbades av tekniska problem i 

samband med detta och generade inte rapporter enligt plan. Spelcellen övergick då till en 

metod där inspel genomförs manuellt. Dessa inspel skedde fortfarande enligt spelplanen 

men utan stöd av simulatorn. SITFOR spelcell och 20. MNB spelcellen upplevdes 

försöka lösa dessa inspel på ett flexibelt sätt och hade en nära dialog vilket även 

deltagarna i båda spelcellerna bekräftat i intervjuerna. Det observerades en vilja att lösa 

uppgiften trots eventuella tekniska problem. Vid momentet påtalar övningsledningen för 

spelcellen vikten av att följa metoderna vid konstruktiv simulering, trots tekniska 

problem. Detta då metoden för uppföljning under övningen bygger på spårbarheten 

simuleringen ger. Här framkommer då att spelcellen anser att handhavandet med att styra 

förbanden i simulatorn är tidkrävande och komplicerad.  

 

Vid den andra observationen av ett nytt övningsmoment framkommer att önskat utfall av 

prototypen uteblev även denna gång, främst på grund av att förbanden som simulerats 

inte upptäckte varandra i simulatorn. Under moment genomfördes en teknisk konsultation 

mellan FOI och deltagare i spelcellen. Där fastställs att denna felfunktion kan härledas till 

teknikproblem. Det som dock framkom i observationen var att prototypen genererar ca 

50-60 rapporter i timmen innan den slutat att fungera. Angående informationen som 

prototypen genererat framkommer två olika uppfattningar som delade spelcellen i två 

läger. Den ena åsikten var att rapporterna var informationsfattiga och för svåra att koppla 

mot det spel som genomfördes under momenten. Mycket av informationen som generats 

ansågs dessutom inte vara efterfrågad eftersom den var för generell för att användas 

obearbetad. Spelcellen upplevde vidare att det var svårt att filtrera den stora mängden 

informationen som genererats. Vid observatörens granskning av producerad information 

kunde spelhändelser från simulatorn återfinnas som automatgenererade rapporter men 

dessa var som nämnts svåra att återfinna. Arbetsbelastning hos spelcellen som 

observerades möjliggjorde inte för deltagarna att söka efter relevant information bland det 

stora antal rapporter som hade producerats. Den andra uppfattningen baserades på en 

senare del i observationen där ovanstående problem med sortering till del åtgärdats av 

FOI. Här upplevdes del av informationen som användbar och detta bekräftades senare i 

intervjuer vid 20. MNB spelcell. Förändringar som genomförts syftade till att likrikta 

utformningen av rapporterna. 



 

 
30 

 

Den tredje observationen i 20. MNB spelcell genomfördes när FOI samverkade med 

deltagare ur spelcellen i syfte att undersöka om förändringar i prototypen kunde 

genomföras under försöket. Detta för att utvärdera nyttan av protypen på ett bättre sätt. 

Fokus låg på vilka rapporter som nyttjades och hur en eventuell filtreringsfunktion skulle 

utformas. Vid diskussionen om vilka rapporter som var av intresse för spelcellen 

summerades behovet till information som påverkade lösande av tilldelad uppgift samt 

underlag till stående rapporter som SITREP och LOGREP. Dessa två typer av rapporter 

upplevdes ge en detaljerad bild avseende läget vid förbanden som simulerades. Fördelar 

som lyftes fram av deltagarna avseende prototypen som koncept, var att den kunde bidra 

till spårbarhet i händelseförloppet och med information avseende simulerade fraktioners 

tillhörighet. Detta då den sammanställde förband och kännetecken som förekommer i 

spelet. Stor del av den feedback FOI erhöll under händelseförloppet avhandlade förslag 

på sorteringsmöjligheter i prototypens rapportlista. Syftet med en utvecklad funktion för 

att söka och filtrera var att underlätta sortering och kontroll av underlaget, för att 

möjliggöra för spelcellen att hitta relevant information att använda i rapporter till 

inspelen.  

 

Vid den fjärde och avslutande observationen hos 20. MNB stab i Kungsängen framgick 

det tydligt att problem med lägesuppfattningen förelåg. Detta då spelet genomfördes på 

papperskarta och den digitala bilden från simulatorn var i fryst läge, d.v.s. inte nyttjades. 

Vid fråga från observatören varför lägeskartan var i fryst läge, var svaret från 

stabsmedlemmarna att den digitala kartan och lägesbilden inte var tillförlitlig. Detta 

frångick tänkt metod för lägesuppföljning då detta var en tjänst som förväntades levereras 

via stabsstödssystemet SITAWARE. Stabspersonalen observerades med att mottaga och 

delge information från flera aktörer, denna information inkommer via telefon, e-post och 

andra system. Detta skapade i sin tur arbete för övriga i rummet. Arbetet gick rent 

praktiskt till så att stridsledaren fördelade rapporterna. Denna observation bekräftades 

senare i en intervju med personal tjänstgörande i stridsledningscentralen. Arbetsklimatet 

och situationen vid staben upplevdes som bra och övningsdeltagarna upplevdes vara 

motiverade att ingå i övningen. Detta påstående grundas på att övningsdeltagare 

upplevdes spela sina tilldelade roller på ett bra sätt och upplevdes engagerade i sina 

arbetsuppgifter. Vid denna observation skiljer sig övningsdeltagarnas nationalitetet. 

Deltagarna som är närvarande under momentet är från Sverige, Finland, Lettland och 

Estland. Det språk som används i stridsledningscentralen var engelska. En finsk deltagare 

i stridsledningscentralen påtalar vid en tillfällig paus i arbetet att han anser att arbetet går 

bra med hänsyn till spridningen av nationaliteter i staben. Skillnaden i kultur påverkar 

som tidigare nämnts under kulturella skillnader de militära arbetssätten. Han ger exempel 

på hur arbetsmetoder för estniska officierare har förändrats genom åren och i samband 

med Estlands inträde i NATO. Från att ha varit lik finsk arbetsmetod på grund av utbyten 

mellan länderna innan Estlands NATO-inträde till att numera vara mer lik arbetsmetoder 

i NATO. 
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4.2.2 Intervjuer 

 
Förväntningar och farhågor 

 

Vid gruppintervjun delger deltagarna vid 20. MNB spelcell utmaningarna vid uppstart av 

en övning likt Viking18. Utmaningarna uppgavs bestå av bland annat att ingen hade 

genomfört förberedande träning och inläsning av övningsscenario och arbetsuppgifter 

innan övningen. Detta av olika anledningar, exempelvis för att informationen inte var 

känd eller att det som skulle genomföras inte kom fram till deltagarna på grund av 

begränsningar i tillgång till scenariounderlaget och tidsbrist. En deltagare utrycker det 

som:  

 

”Det kommer ett utskick, det var som så att man skulle gå in i en portal, jag kan säga så 

här: Jag gick in i portalen innan men jag hann inte göra så mycket. Det fanns inte tid till 

det man skulle sätta sig in i innan, det här med läget och så. Lite har jag ju gjort. En 

halvtimme, men i övrigt som alla andra” (Deltagare, 20. MNB spelcell, Viking18). 

 

Den här bilden av spelcellens förberedelser överensstämmer inte med övningsledningens 

önskemål om vilka åtgärder som ska genomföras innan övningsstart. Då övningen är 

komplex är det viktigt att spelmetod och scenario är känt. Detta uttrycks enligt följande: 

 

”…att processer och procedurer är väl dokumenterade och förankrade i spelledningen i 

syfte att undvika friktioner under genomförandet. Förankringen innebär här att det har 

skett utbildning, förövning och att de är accepterade som tankemodeller för alla 

inblandade aktörer” (Härnqvist, övningsledning Viking18). 

 

På frågan om vilka förhoppningar som 20. MNB spelcellen har på prototypen 

framkommer det i flertalet intervjuer att det är önskat att denna ska avlasta och frigöra 

tid. Framförallt från deltagarnas administrativa sysslor, så att deltagarna kan uträtta andra 

arbetsmoment. Detta framgår bland annat av följande citat: 

 

”Systemet ska medge minskat arbete med just det här blipp-bloppandet för DUC, för 

DUC på en bataljons nivå dom har ju mycket annat att göra än att följa EXONAUT och 

hålla på med det de ska ju kriga också…” (Deltagare, 20. MNB spelcell, Viking18). 

 

Det finns även en förhoppning hos deltagarna att prototypen skulle kunna bidra till ett 

mer relevant utfall av de automatiserade rapporterna som producerats av händelser som 

simulerats och sedan ska rapporteras till 20. MNB stab. 

 

 

Upplevelser och påverkan 

 

Vid frågor om deltagarnas arbetsuppgifter framkommer det att en stor tidsåtgång åtgår till 

att skapa en realistisk upplevelse hos de 20. MNB stab. Tid åtgår för att säkerställa att 

inspelen som genomförs följer den tänkta spelplanen, och för att samverka och 

koordinera med involverade aktörer. Den koordinering av aktörers verksamhet som 
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nämns syftade dels till att skapa ett realistisk uppträdande, samordna inspel så att dessa 

inte motsäger varandra och för att uppnå träningsmålsättningarna för respektive moment. 

Det realistiska spelet skapar sedan en grundförutsättning för att kunna skapa 

verklighetstrogna rapporter. Detta framkommer från både 20. MNB -, SITFOR spelcell 

och övningsledningen. Övningsledningen och SITFOR spelcell uttrycker sig enligt 

följande angående denna koordinering: 

 

”Att det existerar en prestigelöshet och objektivitet hos alla inblandade i spelledningen 

så att realistiska avdömningar och inspel kan genomföras för att ge de övade så hög grad 

av realism som möjligt under spelet” (Härnqvist, övningsledning Viking18). 

 

”Allt handlar egentligen om personliga mötet, det vill säga båda parterna, blå och röd 

sida, läser det inspelet som är aktuellt, diskuterar det inspelet hur man ska uppnå dom 

målsättningar som finns i det inspelet…” (Deltagare, SITFOR spelcell, Viking18). 

 

I senare intervjuer fördjupar flera deltagare resonemanget om spelplanen och dess vikt. 

De beskriver att spelplanen är utvecklad för att skapa processer och beslutssituationer för 

de övade staberna, och att detta är viktigt att förhålla sig till.  

 

”Ja, största utmaningen är att få till så realistiska moment för dom som är tränade, så att 

dom utifrån det kan ta ett beslut, ställa frågor eller få klurigheter som man måste ta 

hänsyn till i bedömanden eller order” (Deltagare, 20. MNB spelcell, Viking18). 

 

Beslutssituationerna och processerna som nämnts är utvalda för att uppnå övnings- och 

träningsmålen. Dessa är uppdelade i flertalet delmål och syfte som presenteras i 

spelplaneringsverktyget EXONAUT, detta framgår som en instruktion till spelcellerna. 

För att omhänderta delmålen och syften med planerade inspel krävs oftast koordinering 

som nämnts ovan.  

 

Under förväntanshanteringen påtalas önskemål om att en framtida produkt bör använda 

flera olika typer av sensorer för målupptäckt och simulering än endast den som i försöket 

bygger på observationer via avstånd. Andra exempel på önskade förmågor är en 

simulering där olika vapensystem skapar utfall och genererar underlag. På 

frågeställningar om förväntat utfall av rapporterna som under denna övning kan 

produceras, framkommer det från både övningsledning och spelcellens sida att 

rapporterna måste innehålla rätt information för att beskriva de simulerade händelserna, 

detta för att rapporterna som skickas vidare ska passa in i det tänkta spelet. Det 

framkommer även i intervjuer vid 20. MNB spelcellen att de automatiserade rapporterna 

till viss del gör detta och att deltagarna annars behövt hitta på denna information till följd 

av att spårbarheten uteblir.  

 

”Absolut, annars måste man hitta på moment helt och hållet. Så det måste finnas en 

grund att stå på. Det är det här vi vill ha ut. Ja det var ju allt ifrån att vi hade 

trafikolyckor, vi hade en skadad bro. Vi kan ju hitta på vad som helst men det kan ju bli 
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synkat med resten av området…Om vi inte har det är det här systemet onödigt, då kan vi 

lika gärna spela på kartan i stället” (Deltagare, 20. MNB spelcell, Viking18). 

 

Förutom innehållet i rapporterna framhåller övningsledningen att själva utformningen är 

av stor vikt. Beroende på målgrupp finns även olika behov av utformning och innehåll. 

Övningsledningen summerar detta genom följande två citat:  

 

”Rapporterna skall vara relevanta utifrån läget i spelet, t.ex. avseende när meddelanden 

genereras, hur ofta de genereras. Vidare skall flera simulatorupptäckter möjligen 

rapporteras i samma rapport” (Lindskog, övningsledning Viking18). 

 

”Modulen hanterar och behandlar indatan snabbt och effektivt och återpublicerar ut 

datan effektivt på federationen samt lagrar den i ett adatP3 format (rätt formaterat) för 

att kunna läsas i IRIS forms” (Lindskog, övningsledning Viking18). 

 

Vid fråga hos 20. MNB stab och deras upplevelser av mottagna rapporter uppger en 

medlem ur staben att rapporterna var verklighetstrogna och realistiska. En av tre 

anledningar till denna uppfattning var att informationen delgavs på ett verklighetstroget 

sätt. Med detta menades att rapporterna kompletteras efter hand med mer och mer 

information. Detta skapade en känsla av realism i spelet.  

 

“…I think the injects we are getting is very good, the information is lacking in, in the 

right way, so it´s not too good information but it´s also not so of bad information what we 

can´t work with and they also sort of…” (Deltagare, 20. MNB stab, Viking18). 

 

Ytterligare en orsak till att deltagarna vid 20. MNB stab upplever rapporterna som 

verklighetstrogna var hur dessa var utformade. Rapporterna upplevs även som levande. 

Deltagare ur 20. MNB stab beskriver deras utformning som verklighetstrogen på följande 

sätt. 

 

”In my experience from exercise and real operations this is something that in real life 

happens so that the initial report you get, they are quite inaccurate and messy, usually 

done in a sort of in a heartbeat with the situation ongoing and the actual real will follow 

later” (Deltagare, 20. MNB stab, Viking18). 

 

För att underlätta att skapa denna realism är tidigare kunskaper och erfarenheter mycket 

viktiga, något som en deltagare i 20. MNB Spelcell beskriver som: 

 

”Jag tycker inte att jobbet är ansträngande eller svårt att beskriva bilden för dom... …sen 

beror det på vad man har för bakgrund tror jag, har man jobbat med stridsledning och 

pratat, ja i telefon förut även om det nu är på engelska så är det inte svårt att måla 

bilden” (Deltagare, 20. MNB spelcell, Viking18). 
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Realistiska inspel skapar bland annat motivation hos både övningsledning och för de som 

övas. Ett annat sätt att skapa motivation är att skapa delaktighet för sin egen utbildning. 

Detta sker redan från planeringsskedet från övningsledningens sida.  

 

”Träningsmålsättningar behöver också vara utarbetade i samråd med de övade och 

ambitionsnivåer förankrade så att de övade och de som leder genomförandet och 

värderar resultat delar en gemensam syn på vad som ska uppnås” (Mickels, 

övningsledning Viking18). 

 

Eftersom övningen är av lärande karaktär är det viktigt att återkoppling till de övade sker 

både under övningen men även efter övningen i syfte att säkerställa överföring av 

kunskaper och färdigheter. Detta sker enligt övningsledningen på följande sätt:  

 

Värdera, dokumentera och återkoppla resultatet till de övade (dvs ge feedback) 

kontinuerligt under övningen och i en sammanfattande rapport efter övningen. I samband 

med detta sker handledning, mentorering och utbildning i den mån det behövs för att 

stödja de övade att uppnå önskad träningseffekt. (Mickels, övningsledning Viking18). 

 

 

4.2.3 Rapportkedja 

 

För att beskriva hur den automatiserade rapporterna användes under övningen presenteras 

en rapportkedja i bilaga 2. Händelsen som rapporterats initierades av ett planerat inspel 

som beskriver att det fanns obekräftade uppgifter om en av aktörernas verksamhet i 20. 

MNB ansvarsområde. Denna aktörs verksamhet påverkade den lokala polisen i områden. 

Informationen som speldraget förmedlar att det finns ett behov av att skapa underrättelser 

i området. Om detta sedan föranleder en beordrad patrull av 20. MNB enheter eller om 

detta redan ingår i de stående uppgifter 20. MNB redan har framgår inte (bilaga 2, s. 1).  

Efter att förbanden från 20. MNB mött aktören i simulatorn generades en rapport av 

prototypen innehållande informationen om vilken typ av händelse, vilken aktör, vilken tid 

och plats samt igenkänningstecken på entiteten (bilaga 2, s. 2). 

Spelcellen besvarade underrättselsbehovet från 20. MNB stab med en EVENTREP 

innehållande ovanstående information kompletterat med ortsnamn där händelsen 

inträffade samt ett utvecklat händelseförlopp. Detta påvisar metoden och möjligheterna 

att med stöd av simulatorn skapa underlag till rapporter som sedan kompletteras med 

mänskliga tankar och slutsatser.  

Om simulatorn och prototypen inte hade används hade skillnaden varit att det då åligger 

spelgruppen att skapa all information från idé till genomförande (bilaga 2, s. 3). För att 

skapa informationen om händelsen i simulatorn genomförs koordinering mellan 20. MNB 

spelcell och SITFOR spelcell. Detta i syfte att det ska finnas förutsättningar för 

simulering och spårbarhet. Sker inte simulering går det inte påvisa att händelsen skett 

eftersom detta bara inträffar lokalt i spelcellen. Detta är särskilt viktigt vid en konstruktiv 

simulering. Övningsdeltagarnas verklighetsuppfattning bygger på bilden som genereras i 

simulatorn. I detta exempel så innebär det att om inte förbandet syns digitalt så finns det 

inte, något som bland annat framkom under observation nummer ett.  
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4.3 Sekundärdata 

Exercise Evaluation  

  

Av EXEVALS rapporter efter övningen finns endast AAR samt FIR. FER är vid studiens 

skrivande inte producerad varvid denna inte kan användas till fullo för att erhålla ett svar 

om övningen varit framgångsrik eller inte. Dock har studien tagit delar av underlaget från 

både AAR samt FIR. Dessa två dokument ligger till grund för FER. 

 

Under övningen genomförandes en enkätundersökning som var uppdelad i en mängd 

olika kategorier. Enkätundersökningen är en del av EXEVALS underlag för att utvärdera 

övningen och AAR, FIR samt FER. Från denna undersökning har studien endast 

fokuserat på deltagarnas uppfattning om hur användbar övningen var för deltagarnas 

personliga utveckling samt de tekniska problemens påverkan på utbildningssituationen. 

(Försvarsmakten, 2018, VIKING18 EXPLAN).  

Frågor från enkätundersökningen: 

Hur användbar var övningen för din professionella utveckling? 

 

Bild 4: Tabell från enkätundersökning, (Försvarsmakten, 2018, VIKING18, After action review). 

 

 

Måluppfyllnad 

 

I FIR framgår det under slutsatser att den inledande analysen, som stöds av data från 

onlineundersökningen och resultatet från AAR, bekräftar att övningsmålen har uppfyllts 

och att övningen som helhet var en stor framgång. Det är emellertid för tidigt att fastställa 

om detta gäller alla delar av de övade och det är också för tidigt att göra några 

rekommendationer för framtida Vikingövningar (Viking18, 2018, First impression 

report). 
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4.4 Sammanställning  

 
Nedan presenteras de viktigaste resultaten från observationer och intervjuer i tabellform 

för att ge en överskådlig bild av utfallet utifrån studiens modell. Det är utifrån denna 

tabell som analysen i efterkommande kapitel fokuserar. 

 

Kategori Observationer Intervjuer 

 

Transfer of training Koordinering mellan 20. MNB 

spelcell och SITFOR spelcell 

möjliggör en realistisk övning  

(observation nr 1). 

Övningsdagarna önskar ett 

administrativt stöd för att 

kunna fokusera på ett 

realistiskt spel (20. MNB 

stab). 

Fidelity Prototypen upplevs kunna bidra 

med relevant information för att 

efterlika verkliga rapporter vid 

simuleringar (observation nr 3). 

 

Utformningen av rapporterna 

upplevs överrensstämma med 

verkliga operationer (20. MNB 

stab). 

Motivation Övningsdeltagarna genomför 

inspel utan simulatorn i nära 

dialog med SITFOR spelcell. 

Vid tillfället tekniska problem 

förelåg (observation nr 1). 

 

Mottagna rapporter upplevs 

som verklighetstrogna 

(20. MNB stab). 

Utbildningskvalitet 

/TQM 

Korrigeringar av mjukvaran har 

genomförts för att bättre kunna 

utvärdera konceptets möjligheter 

till att förbättra träning med 

simulering (observation nr 3). 

Inspelen som genomförs är 

utformade för att skapa 

situationer i 20. MNB stab 

som startar processer och 

beslutssituationer vilka i sin 

tur leder mot 

övningsmålsättningarna (20. 

MNB spelcell). 
 

Tabell 1: Förevisar de viktigaste resultaten från observationer och intervjuer.  
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5 Analys och slutsats 

 
I detta kapitel genomförs en analys av vad det empiriska materialet betyder för studiens 

resultat. De olika ingående delarna från observationer, intervjuer och övrig insamlande 

data analyseras löpande med hjälp av studiens modell. Sekundärdata i form av 

information från EXEVALs enkätundersökning under Viking18, AAR och FIR 

analyseras inte utan används endast som diskussionsunderlag i senare kapitel.  

 

 
 

5.1 Analys av observationer och intervjuer 

 

Transfer of training 

 

Teorin säger att överföringen av kunskaper och färdigheter efter en övning till en verklig 

situation beror på deltagarens personliga egenskaper, den simulerade övningens 

efterliknelse av ett verkligt händelseförlopp och aktuell arbetsmiljön. Övade som 

upplever sin träning som användbar och värdefull är mycket mer benägna att tillämpa 

sina nya färdigheter utanför den simulering de varit med om. För att övningsdeltagare ska 

kunna överföra kunskaper och färdigheter till verkligheten, behöver de resurser och 

möjligheter för att tillämpa sina nya färdigheter och förmågor utanför simuleringen. De 

behöver ett tillfälle att omsätta det de lärt sig. Genomförs sedan utbildning och övning i 

realistiska miljöer som liknar verkligheten, ökar sannolikheten för att utbildade 

färdigheterna kommer överförs. I empirin återfinns flera exempel som påvisar att 

övningen var planerad och genomfördes för att bidra till transfer of training.  

 

Ett exempel på ökad transfer of training var viljan och försöket att skapa en gynnsam 

utbildningssituation var utformningen av övningsscenariot som skapats av verkliga 

händelser, ingående aktörer i övningen och att dessa var organiserade för att efterlika en 

verklig situation. Detta bidrog till att öka de övade deltagarnas upplevelser om övningens 

nytta då de kunde känna igen sig i verkliga operationer i framtiden eftersom detta 

återspeglar ett verkligt händelseförlopp och utformningen av arbetsmiljön efterliknar 

verkligheten (Grossman & Salas, 2011). 

 

För spelcellsdeltagarna innebar detta komplexa övningsupplägg att det ställdes krav på 

kunskaper om scenario och förståelse för spelmetoder. Dessa kunskaper krävdes för att 

spelcellen skulle kunna lösa sin uppgift på ett önskat sätt. För att övningen skulle kunna 

genomföras enligt tänkt tidsplan och maximera utbildningstiden behövde förberedelser 

genomföras i from av inläsning och utbildning innan spelstart. I empirin finns underlag 

för att påstå att en automatisk rapportfunktion i framtiden skulle kunna underlätta vissa av 

dessa förberedelser. Detta då programvara skulle kunna förse spelcellen med underlag till 

rapporterna som hämtas automatiskt från scenarioinformationen. Om spelcellen inte 

själva behövde sitta på all information om aktuella aktörer skulle tiden för inläsning av 

övningsscenario kunna minskas. Detta är inte direkt knutet till teorin men kan bidra till 
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deltagarnas upplevelser indirekt på grund av att spelcellsdeltagarna kan göra ett bättre 

arbete.  

 

Ytterligare argument om att det finns inslag av transfer of training var viljan att efterlikna 

verkligheten som genomsyrade hela övningsorganisationen ner till simulerade enheter. 

Denna röda tråd återfanns även i övningsmetoden och gjorde sig synlig bland annat 

genom inspel och rapporter från spelcellerna till övade. Ett exempel på hur detta 

genomfördes var koordinering mellan 20. MNB spelcell och SITFOR spelcell där dessa 

försökte skapa ett realistiskt uppträdande på förband ingående i momenten. 

Spelcellsdeltagarna använde sina erfarenheter i skapandet av instruktioner till simulatorn 

så att förbanden uppträdde på ett realistiskt sätt. Ett realistiskt uppträdande av simulerade 

enheter var i sin tur enligt teorin inte bara gynnsamt för utbildningssituationen utan var i 

detta fall en förutsättning för att prototypen skulle kunna automatgenerera relevanta 

rapporter. Relevanta och realistiska rapporter bidrar till en träningsmiljö som liknar 

verkligheten. Detta är ett bidrag till att stärka transfer of training som en automatisering 

kan genomföra (Grossman & Salas, 2011).  

 

Innehållet från de automatgenerade rapporter från prototypen upplevdes tvådelat, både 

som att dessa innehöll för lite detaljer om simuleringen för att kunna användas utan 

kompletteringar från spelcellen, men också att delar av information var relevant. Denna 

delade uppfattning påtalades vid intervjuerna i 20. MNB spelcell och framkom vid 

observationer. Det som även framkom vid intervjuer var att övningsdeltagarna hade 

förväntningar och förhoppningar på att prototypen skulle ge ett stöd för att minska den 

administrativa bördan.  

 

En av huvuduppgifterna för 20. MNB spelcellen var att producera realistiska rapporter till 

20. MNB stab. Det framkom i intervjuerna att produktionen av dessa rapporter var 

tidskrävande och att spelcellen önskade lägga denna tid på andra arbetsuppgifter i syfte 

att ytterligare öka realismen, bland annat genom att bidra med sin expertis och sina 

erfarenheter till spelet. Om stora delar av innehållet i rapporterna kunde automatgenereras 

med precision skulle tidsåtgången bli mindre. Att komplettera rapporterna med expertis 

och egna erfarenheter kan kopplas till Grossman & Salas forskning om en realistisk 

träningsmiljö (Grossman & Salas, 2011). 

 

Från övningsledningens sida framkom vikten av hur automatgenererade rapporter 

utformas och i vilket tekniskt format rapporten är skapad i, de menar att rapporternas 

utformning är av stor vikt för att kunna efterlikna verkliga rapporter. Detta framkommer 

även under observationer mellan 20. MNB spelcellen och FOI där dessa eftersträvade att 

identifiera vilka rapporter från verkligheten som skulle genereras i simulatorn. Syftet med 

detta är att kunna använda metoder under övning som även används i verkliga operationer 

och genom detta ska de som övar kunna känna igen sig i framtida operationer. Detta leder 

till att de övande upplever nytta med träningen de erhåller. I referensramen återfinns stöd 

för hur träningsdesignen påverkar överförbarhet av kunskap, den säger att den övning 

som genomförs i en miljö som liknar verkligheten ökar sannolikheten för att utbilda 

färdigheter överförs. Rapporter utformning och innehåll är viktigt för hur övningsdagarna 
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upplever spelet. En automatgenererad rapport måste således upplevas som realistisk för 

att uppfylla detta syfte.  

 

 

Fidelity 

 

Begreppet fidelity är uppdelat i flera områden, för studien valdes fysisk fidelity och 

funktionell fidelity. Dessa kan beskrivas som den simulerade hårdvarans fysiska likhet 

med systemet i verkligheten. I övning Viking18 är detta likställt med de olika 

ledningssystemen som används. Funktionell fidelity mäter förmågan att återge en 

simulerad omgivning, ett scenario eller ett uppträdande på simulerade enheter. 

 

Prototypen upplevdes på slutet av övningen kunna bidra med relevant information för att 

efterlika verkliga rapporter. Anledningen till att detta skedde främst i slutet av övningen 

var att det skett en utveckling av vilken information som presenterades i de 

automatgenererade rapporterna. Detta framkom vid observationerna vid 20. MNB 

spelcell och stöds av information insamlad från rapportkedjorna. De bearbetade 

rapporternas utformning som 20. MNB spelcell skickade till 20. MNB stab 

överensstämde med utseendet av verkliga rapporter som skulle kunna skickats i en 

verklig operation (20. MNB stab). Dock uppnåddes denna fidelity endast genom att 

underlaget från de automatiserade rapporterna omarbetats och kompletterats med 

erfarenheter och slutsatser för att skapa en mer mänsklig känsla i rapporterna. Det finns 

underlag i empirin som visar att information som automatgenrerats har använts i de 

bearbetade rapporterna. Om denna information inte hade funnits i de rapporter som 

producerats påpekar spelcellen i intervjuerna att den annars varit tvungen att fabricera 

denna information för att nå en önskad nivå av funktionell fidelity som Borgwalls 

redovisar i sin forskning (Borgvall, m.fl, 2007). 

 

Ovanstående empiri påvisar att det finns funktionell fidelity inom både övningsscenario 

och enheters uppträdande. Denna var skapad av övningsledningen och är en förutsättning 

för att simulationen skulle upplevas verklighetstrogen. En verklighetstrogen simulering är 

i sin tur en förutsättning för att det skall finnas en fysisk fidelity i rapporternas 

utformning. Under analysen blir det tydligt att teorin om fidelity och transfer of training 

under Viking18 är nära besläktade. Fidelity syftar till att svara på frågan om 

simuleringens förmåga att återspegla verkligheten detta är nära besläktat med transfer of 

training realistisk träningsmiljö och dess påverkan på överföringen av kunskaper och 

färdigheter något som diskuteras av Borgvall, m.fl.  

 

 

Motivation 

 

Vid en lärande utbildningssituation som Viking18 är det viktigt att övningsdeltagare är 

motiverade av flera anledningar. Viljan att lära sig är det central och motivations 

påverkan på deltagarnas engagemang är viktigt eftersom det påverkar utbildningsmiljön i 

de övade staberna. Motivationen skapar också förutsättningar för att lättare tillgodogöra 

sig de kunskaper som förmedlas under träningsprocessen. Hos övningsledningen 
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påverkas motivationen engagemanget som är viktigt för att skapa goda förutsättningar för 

övning hos de övade, exempelvis genom att de spelar underlydande enheter hos övade på 

ett följsamt och verklighetstroget sätt.  

 
Ett koncept där administrativa sysslor underlättas hos spelledningen efterfrågas vid 

intervjuer hos 20. MNB spelcell. Syftet med att minska administrationen kan dels vara att 

frigöra mer tid som spelcellen kan använda för att göra inspelen ännu bättre, dels kunna 

öka motivation vid spelcellen genom att skapa mer gynnsamma arbetsförhållanden. Om 

deltagarna i spelcellen känner att deras erfarenheter är viktiga och omhändertas istället 

för att tvingas lösa enklare administrativa sysslor ökar sannolikheterna att dessa skall 

känna sig motiverade till uppgiften och genom detta också lösa tilldelade uppgifter med 

ett större engagemang. Detta skulle kunna få en gynnsam effekt på de inspel som 

genomförs och genom detta påverka utbildningssituationen på ett positivt sätt hos de 

övade (Nählinder, m.fl., 2009).  

 

I spelcellen observerades en situation som beskriver motivation på ett bra sätt. Vid aktuell 

observationen framkommer det att spelcellen genomförde inspelen utan att simulatorn 

används. Detta eftersom det förelåg tekniska problem med stödsystemen, vid det tillfället. 

Inspelet genomfördes i nära dialog med SITFOR spelcell. Vid intervjuerna framkommer 

att koordineringen som skedde under moment inte endast syftat till att genomföra inspelet 

trots de tekniska problemen, utan även syftat till att göra inspelen bättre och spelet mer 

verklighetstroget. Bevis på koordinering i syfte att göra inspel bättre återkom vid flera 

tillfällen. Det visar på en vilja och engagemang från övningsledningen att skapa inspel 

med hög kvalitet. Vid senare intervju vid 20. MNB stab delges uppfattningen att staben 

upplevde rapporter som de hade erhållit under övningen som verklighetstrogna och vid 

observationer hos staben upplevs personalen i stridsledningscentralen motiverade. 

Johansson, m.fl påpekar att personal som är motiverade är mer benägna att engagera sig i 

en uppgift och realismen är en viktig faktor för att skapa motivation (Johansson, m.fl., 

2009). 

 

Ett annat område där en automatisering skulle kunna bidra till en förbättrad upplevelse 

upp kom när spelcellen vid 20. MNB spelcellen påtalar att automatiserade rapporter kan 

bidra med spårbarhet och detaljer till kommande rapporter. Om rapporterna innehåller en 

ökad spårbarhet och högre detaljupplösning ökar förutsättningarna för bättre rapporter, 

bättre rapporter skulle kunna bidrar till ett mer komplett beslutsunderlag hos de övade 

staberna vilket är positivt i stabens arbete och bidrar till uppfattningen att underlydande 

enheter är välspelade. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att personalen upplever sig 

motiverade, då dessa upplever att det läggs stor energi och engagemang på deras 

utveckling och träning.  

 
 
Utbildningskvalitet och Total Quality Management 

 

Enligt övningsledningen är det en grundförutsättning att övning- och träningsmål är väl 

genomtänkta och efterföljs i utbildningen för att kvaliteten ska vara hög och därigenom 

leda till ökade kunskaper och färdigheter hos övningsdeltagarna. En annan förutsättning 
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under en övning understödd av simulatorer är att både deltagare och övningsledning har 

tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Detta möjliggörs bland annat genom adekvat 

IT-stöd som bör vara utformat efter användarens önskemål och behov. 

 

Alla inspelen som observerats och omnämnts vid intervjuer är ursprungligen planerade i 

övningsplaneringsverktyget EXONAUT. Förutom instruktioner för inspelen innehåller 

spelplanen både syfte och koppling till de träningsmål som ska uppnås genom aktuella 

inspel. Övningsledningen har genomfört en analys av vilka processer hos de övade 

staberna som skall övas, för att träningsmålen ska uppnås och att kunskaper och 

färdigheter ska öka. Utmaningen enligt deltagare ur 20. MNB spelcell är att skapa 

situationer genom inspelen som ställer de övade inför olika beslutssituationer. Detta kan 

ske på olika sätt, antingen genom en mer utvecklad plan eller om inte förutsättningar 

finns för detta, genom att endast ge en simulatorinstruktion till ingående enheter. 

Fördelarna med en utvecklad plan för genomförande av inspelet är att uppträdandet hos 

simulerade enheter blir mer verklighetstroget och detta bidrar till realism. Att inspelen 

genomförs med övningsmålen i åtanke säkerställer – och med en utvecklad plan bidrar till 

– grundförutsättningen för ökade kunskaper och färdigheter. Detta är ett tidskrävande 

arbete som inte alltid genomförs på grund av att tiden inte räcker till. Inspel med tydlig 

återkoppling till övningsmål kan översättas till kvalitet i utbildningssituationer (Green, 

1994). 

 

De automatiserade rapporterna som genererats under övningen var av blandad kvalitet, 

innehållet ifrågasattes med hänsyn till vilka detaljer som presenterades. För att spelcellen 

ska uppleva ett stöd av en automatiserad rapport, ska innehållet vara lätt att återfinna och 

relevant för skapandet av rapporter till de övade. Enligt delar av 20. MNB spelcell kan 

detta bidra till att rätt information förmedlas vid rätt tillfälle med lägre arbetsinsats 

(Green, 1994, Naibu m.fl, 2006).  

 

Ytterligare en viktig faktor för en god utbildningskvalitet är att relevanta stödsystem 

finns. För att tillgodogöra sig av stödet hos en automatgenererad rapport behöver 

mjukvaran vara användervänlig. Under intervjuer vid 20. MNB spelcell framkommer det 

att prototypen var enkel att lära sig och att använda, den saknade dock ett antal vitala 

funktioner som exempelvis filtrerings och sorteringsfunktioner då prototypen generade en 

stor mängd rapporter vid simulering. Att dessa filtreringsfunktioner saknades fick 

konsekvenserna att även om handhavandet var okomplicerat, var det tidskrävande att 

hitta efterfrågad information något som Green hävdar inte skapar förutsättningar för bra 

kvalitet i utbildning, (Green, 1994). 

 

Att prototypen var viktig för att dra slutsatser om ett framtida koncept med 

automatiserade rapporter framgår av att FOI inhämtade synpunkter från spelcellen under 

övningen. Synpunkterna avhandlade prototypens presentation av information och 

rapporterna innehåll, Genom att genomföra justeringar under övningens gång skapades 

förutsättningar att utvärdera efterhand och utveckla prototypen för att dra slutsatser om 

ett framtida koncept. Intresset att ta del av användarnas synpunkter och korrigera 

produkten egenskaper ökar möjligheterna för att användarna skall få det stöd som är 

efterfrågat enligt TQM konceptet (Naibu m.fl, 2006).  
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5.2 Analys av rapportkedja 

 

Syftet med att visa de tre bilderna i rapportkedjan är att redovisa hur ingående teoretiska 

delar av referensramen återfinns i rapportkedjan. Rapporter återfinns i bilaga 2. Av de tre 

bilderna utgör bild nr ett spelinstruktion som endast är känd hos övningsledningen. Bild 

nr två är den automatgenererade rapporten från simulatorn och bild nummer tre förevisar 

hur denna information omarbetats till en rapport som skickats till 20. MNB stab. Av 

dessa bilder är bild nummer ett endast med för att skapa förståelse var informationen 

kommer ifrån och bild nummer två och tre ligger till grund för analysen. Nedan redovisas 

denna utifrån de fyra kategorierna i studiens modell, Transfer of training, fidelity, 

motivation samt utbildningskvalitet och TQM. 

 

 

Transfer of training  

 

På bild nummer två återfinns information från simulerade händelser som är inspelade 

enligt spelinstruktionen. Informationen som återfinns är positionen för händelsen, vilka 

händelser som observerats och prototypens automatgenerade tilläggsinformation av 

symbolerna. Dessa symboler är som tidigare nämnts hämtat från scenarioinformationen 

och återfinns inte i simulatorn utan det är prototypen som har gjort kopplingen genom att 

jämfört simulatorns ID-nummer på enheten med en organisationsöversikt av ingående 

aktörer i övningen samt en databas med information från scenariot. Detta hade annars 

varit tvunget att genomföras manuellt. Det som gör denna information mer levande och 

realistisk i denna typ av rapport är själva kompletteringen med simulerad aktörs symbol. 

Detta är gjort i ett försök att öka realismen och precision i rapporten, något som bidrar till 

en realistisk träningsmiljö. Den ökade realism bidrar till transfer of training (Grossman & 

Salas, 2011). 

 

 

Fidelity 

 

Innehållsmässigt, som tidigare beskrivits ovan, finns det relevant information som 

efterliknar informationen i rapporter från verkligheten. Utformningen på den 

automatgenererade rapporten motsvarar i detta fall inte det efterfrågade formatet som 

används vid Viking18 för denna typ av rapporter. För att omhänderta att de övade skulle 

känna igen rapportens format, flyttades informationen till en för övningen fastställd mall 

som bättre överensstämde med en mer verklighetstrogen rapport (bild 3). Detta är ett 

exempel på targeted fidelity (Borgvall, m.fl., 2007) 

 

 

Motivation  

 

Omarbetningen av den automatgenererade informationen på bild 2 som till en med 

verkligheten bättre överensstämde mall, syftar inte enbart till att öka nivån av fidelity, 

utan även för att övningsdeltagarna vid 20. MNB stab skulle uppfatta att informationen 
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ursprungligen härstammade från engagerade underställda enheter. Detta bidrar till att öka 

deras motivation som i sin tur är positivt för utbildningsklimatet (Nählinder, m.fl., 2009). 

 

 

Utbildningskvalitet och TQM 

 

För att höja kvaliteten på rapporten i bild 3 har spelcellen kompletterat informationen 

med enkla slutsatser byggda på egna erfarenheter för att skapa ett bättre beslutsunderlag. 

Detta beslutsunderlag leder till olika processer vid övad stab och genom dessa processer 

ökas kunskaper och färdigheter. Detta exempel kan kopplas till inspelen genomförs för att 

nå en viss utbildningssituation och att de övade skall få rätt information vid rätt tillfälle. 

Dessa är viktiga delar i teorin om utbildningskvalitet (Green, 1994). 

 

 

 

5.3 Studiens slutsats 

 
Under denna rubrik återredovisas syfte och svar på studiens forskningsfråga. 

Överförbarhet av studiens resultat till liknande övningar anser av författarna kan 

genomföras eftersom studien analyserat ett koncept med automatiserade 

rapportfunktioner. Syftet med studien var som nämnts i kapitel ett att undersöka om 

automatiserade rapporter som koncept kan öka kvaliteten vid simulerade 

ledningsträningsövningar, därmed öka deltagarnas kunskaper och förmågor. För att 

besvara syftet ställde studien följande forskningsfråga: 

 

På vilket sätt kan automatiserade rapporter öka kvaliteten på träningen hos övade staber 

under en simulerad ledningsträningsövning? 

 

 

Slutsats 

 

Det är studiens uppfattning att ett koncept som automatiserar rapporter kan bidra till ökad 

kvalitet vid simulerade ledningsträdningsövningar. Främst genom att underlätta 

produktionen av rapporter och därigenom skapa bättre förutsättningar för 

övningsledningen att genomföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.  

 

Genom att bidra med rapportunderlag underlättas spelcellens arbete på flera sätt. 

Spelcellen kan då på ett enklare sätt upprätta flera olika typer av rapporter, vilket de 

övade efterfrågat. Om arbetsåtgången att skapa och sammanställa relevant information 

skulle underlättas vore det även möjligt att producera en större mängd rapporter. Detta 

utan att behöva tillföra ytterligare personal i spelcellen. Att underlätta produktionen av 

rapporter kan även frigöra mer tid för spelcellsdeltagarna att genomföra andra mer 

kvalificerade uppgifter.  

 

De kvalificerade arbetsuppgifter som åsyftas är bland annat möjligheten att kunna lägga 

mer tid på att koordinera ingående aktörer i aktuella inspel. Även själva planeringen för 
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hur de simulerade enheterna ska uppträda i simulatorn kan utvecklas. Om de planerade 

inspelen kan analyseras och en plan för hur enheterna ska lösa sina uppgifter utvecklas 

skulle detta leda till en mer realistisk bild av hur förbanden löser sina uppgifter i 

simulatorn. Om inte spelcellen har denna ökade tid till förfogande kommer de att endast 

programmerar simulatorn att utgöra uppgifter på ett stereotypt sätt. Andra exempel som 

underlättas om det finns mer tid är att genomföra ett mer engagerat rollspel mot övade där 

spelcellen på ett levande och verklighetstroget sätt utger sig för att vara underställda 

enheter, på exempelvis möten eller via telefonsamtal. Dessa mer kvalificerade 

arbetsuppgifter bedöms tillsammans kunna öka kvaliteten på träningen, dels genom att 

realismen i inspel ökar och dels engagemanget från övningsledningen i stort blir högre, 

vilket i sin tur leder till en ännu bättre utbildningssituation för de övade.  

 

En automatisering skulle även kunna leda till en förbättrad möjlighet att justera 

arbetsbelastningen hos de övade och genom detta anpassa övningen utifrån de övades 

förutsättningar och behov. 

 

Det är inte utan betydelse att notera att en automatisering skulle kunna bidra med att tid 

och fokus flyttas från spelcellens enklare uppgifter till fokusera på att omhänderta 

deltagarnas unika erfarenheter, vilket skulle kunna bidra till att spelcellens personal 

känner en ökad motivation inför uppgiften.  

 

Ytterligare ett exempel på hur konceptet kan bidra till ökad kvalitet är genom att 

detaljrikedomen vid rapportering av simulerade händelser kan ökas, detta eftersom 

konceptet med hög precision kan återge relevanta detaljer från simuleringen. En ökad 

detaljrikedom i rapporteringen skapar förutsättningar för en korrekt lägesbild. Om 

rapporterna innehåller mer efterfrågad information ges möjligheten för de övade att 

analysera och dra fler slutsatser ifrån dessa. Detta kan leda till ytterligare 

utbildningssituationer inom den övade staben. Att kunna aktivera flera stabsmedlemar 

leder både till en ökad motivation hos de övade och till en realistisk övningsmiljö. Båda 

dessa två anledningar bidrar till ett gynnsamt utbildningsförhållande. Konceptet kan även 

bidra med ökad spårbarhet av de simuleringar som genomförs, detta är gynnsamt både 

hos de övade eftersom precisionen ökar men också hos övningsledningen som skulle 

erhålla en ökad spårbarhet av genomförda inspel. Detta skulle leda till en minskad risk för 

spel som inte var samordnande. Icke samordnade spel leder till motsägelser i både 

rapporter och lägesbild vilket skapar onödiga friktioner och kan påverka upplevelsen 

negativt.  
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6 Diskussion 

 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat, därefter ges rekommendationer till 

Försvarsmakten och förslag till kommande forskning. 

 

 

 

6.1 Huvudresultat  

 
Syftet med studien var att undersöka om automatiserade rapporter som koncept kunde 

öka kvaliteten vid simulerade ledningsträningsövningar och genom det öka deltagarnas 

kunskaper och förmågor.  

Det är studiens uppfattning att ett koncept som automatiserar rapporter kan bidra till att 

öka övningsdeltagarnas kunskaper och förmågor vid simulerade ledningsträningsövningar 

genom att kvaliteten höjs på träningen, främst genom att skapa bättre förutsättningar för 

övningsledningen att genomföra mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

 

 

Tolkning av resultatet 

 

Resultatet påvisar att en automatisering av rapporter kan bidra med tidsbesparing, 

detaljrikedom och spårbarhet men det finns inte stöd i empirin att detta skulle kunna ske 

utan handpåläggning. Detta gör att det inte är en fråga om total automatisering utan mer 

en semiautomatiserad process som skall ses som ett komplement eller hjälpmedel till 

människan i spelcellen istället för en eventuell ersättare. Det är inte troligt att en 

automatisering kan ersätta rapporter producerade av en spelgrupp fullt ut om man önskar 

en utformning och innehåll som är underbyggt av erfarenheter och slutsatser. Det antas 

vara teoretiskt möjligt att skapa förutsättningar för en produkt att upplevas inneha 

erfarenheter genom villkorsstyrd programmering. Detta skulle kunna göra att rapporter 

upplevs mer mänskliga. Det finns nästintill oändligt med mänskliga reaktioner och 

möjliga utfall vilket skulle leda till ett oerhört omfattande arbete att skapa den 

referensbank som detta skulle kräva. Även om detta skulle lyckas så ger det inte lösning 

på utmaningen med att bedömningar och slutsatser ska passa in i det tänkta spelet. 

 

Vikten av att öka kvaliteten på ledningsträning som innefattar beslutsträning, 

arbetsmetoder och uppföljning av verksamhet är viktig av flera anledningar. Behovet av 

att utveckla dessa funktioner återfinns både civilt som militärt, internationellt som 

nationellt. Detta medför att studiens resultat kan vara intressant för en stor målgrupp. 

Studiens empiri har endast används som underlag för att utvärdera om kvaliteten kan öka 

genom ett koncept av automatiserade rapporter. Resultatet är överförbart på andra 

övningar eftersom konceptet inte är knutet till militära ledningsdragningar. Det enda 

kravet en sådan funktion ställer på utformningen av övningen är att den genomförs med 

stöd av simulatorer. Resultatet av studien upplevs som rimligt eftersom det inte motsäger 
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tidigare forskning inom simuleringsforskning. Inga motsägelsefulla resultat har 

identifierats genom den inhämtning som skett.  

 

Resultatet från studiens sekundärdata bekräftar i sig inte studiens slutsatser, däremot 

påvisar den att övningen bidragit deltagarnas kunskaper och förmågor eftersom 

merparten av tillfrågade i enkätundersökningen angett att övningen var bra eller bättre för 

den professionella utvecklingen. Detta stärker författarnas uppfattning att 

övningsupplägget och val av övning varit gynnsamt att bedriva en fallstudie på. Hade 

resultatet från sekundärdata varit uppenbart negativt är uppfattningen att det varit svårare 

att tydligt värdera studiens resultat.    

 

 

Metoddiskussion 

 

Modellen som använts för att inhämta och analysera studiens empiri har stött processen 

på ett tillfredställande sätt. Att använda kvalitetsbegreppet har ansetts som relevant för 

studiens resultat eftersom det bidragit till att djupare studera innebörden inom respektive 

forskningsområde samt analysera resultaten noggrant. Det har även bidragit till att lättare 

tolka resultaten av deltagarnas upplevelser och känslor under försöket.    

 

De tre utvalda områdena inom simuleringsforskning har i studien visat sig vara nära 

besläktade eftersom både motivation och fidelity till del återfinns inom transfer of 

training. Avsaknaden av tydliga områdesgränser gjorde att det stundtals var svårt att 

analysera vilken empiri som tillhörde vilket teoretiskt område. Denna eventuella 

påverkan på resultatet anses inte nämnvärt påverka slutresultatet eftersom ingen 

information har försvunnit utan möjligtvis tolkats och redovisats under en annan 

forskningskategori då denna är lika relevant för resultatet. Ett forskningsområde som har 

haft liten inverkan på studiens resultat är TQM, detta eftersom TQM är ett koncept som 

syftar till att avhandla produkter. Då studien inte var fokuserad på att utvärdera 

prototypens utveckling och prototypens utvecklingsnivå var nyttan med ämnesområdet 

begränsat.  

 

Urvalet av deltagare i studien anses som representativt för den militära delen av den 

aktuella övningen, eftersom studien inkluderat både övningsledning och övad stab. 

Inhämtningsmetoderna som valdes upplevs vara relevanta och ändamålsenliga. Vid 

intervjuerna valdes flera metoder för genomförandet. Individuella-, par- och 

gruppintervjuer genomfördes för att erhålla en heltäckande bild. Fördelen som 

gruppintervjun var tänkt att bidra med var att få 20. MNB spelcellens uppfattning och 

möjliggöra för deltagarna att argumentera för sina åsikter. Det är författarnas uppfattning 

att detta inte fullt ut inträffade eftersom spelcellen var för stor och nyligen sammansatt, 

detta medförde att samtalsklimatet inte inbjöd till diskussion. Följden av detta var att 

inhämtningen förändrades, vilket belysts tidigare i kapitel tre. Den nya inhämtningen 

anses ha bidragit till ett bättre efterfrågat resultat, eftersom flera intervjuer har 

genomförts. Den valda fallstudien är lämplig att dra slutsatser ifrån för ett framtida 

koncept, på grund av att den genomfördes med ett övningsupplägg där både spelmetoder 

och organisation är utvecklade ifrån tidigare erfarenheter. Många olika ingående delar 
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och ett välutvecklat scenario erbjöd goda möjligheter att studera prototypens inverkan på 

övningen. Det medför att det resultat som studien redovisar är överförbart till andra 

övningar. Den externa granskningen som presenteras i sekundärdata kan styrka studiens 

resultat, genom att bekräfta att övningen varit framgångsrik. Genom att bekräfta detta 

stärks påståendet att övningen är lämplig att dra slutsatser ifrån inför ett framtida koncept.  

 

 

Resultatets relation till andra studier 

 

Det är författarnas uppfattning att det inte genomförs någon likande studie om ett 

automatiserat koncepts förmåga att öka kvaliteten på ledningsträningsövningar stödda av 

simulatorer. Främst eftersom detta var ett första försök av en nyutvecklad prototyp, vid en 

unik övning. Det finns forskning som innehåller delar av studiens ingående teorier men 

inte i samma kontext eller med samma syfte.  

 

Två tydliga skillnader i syftet med tidigare forskning och i vilken målgrupp teorin nu 

används är inom fidelity och utbildningskvalitet. I studiens referensram och forsking om 

fidelity och dess påverkan på simulatorstödd träning, framkommer att det inte finns 

tydliga belägg för att påstå att en hög grad av fidelity automatiskt ökar lärandet. Denna 

forskning har utgått ifrån militär flygträning vilket inte varit en del av den här övningen 

eller avhandlats i studien. Det är studies uppfattning att fidelity har en påverkan på hur 

övningen upplevs genom att påverka hur realistiska rapporterna uppfattas. Det leder i sin 

tur till att bidra till en uppfattning om övningens realism i stort. Det återfinns inte 

underlag att uttala sig om en eventuell automatisk ökning av lärande genom en ökad 

fidelity.  

 

Studiens teorier om utbildningskvalité är hämtade från skolvärlden, denna forskning har 

främst inriktat sig på utbildningen vid högskolor eller generellt i de lägre skolsystemen. 

Att jämföra militär ledningsträning och de krav på utbildningsförutsättningar som råder 

och civil skolverksamhet görs inte utan utmaning. En stor skillnad är utformningen av 

utbildningsmålsättningar. För en militär stab råder ofta kollektiva övnings- och 

träningsmål till skillnad för elever vid en skola där individen är mer i fokus. Även om 

skillnader föreligger finns dock flera gemensamma områden varvid denna forskning 

anses som relevant för att bidra till att utvärdera kvaliteten vid militära 

ledningsträningsövningar.  

 

Det finns inget som antyder att teorins ingående delar inte är relevanta för bedömningen 

av militärledningsträning. Det som saknas i den civila teorin är utbildningsmiljöns 

påverkan, något som inom militär träning upplevs som viktig. Genom att kombinera 

simulatorteorin och utbildningskvalitet kompenseras denna brist. 
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Resultatets påverkan på en framtida produkt 

 
Studien har fastställt att konceptet med automatiserade rapporter kan öka kvaliteten vid 

träning. För att underlätta en implementering av en färdig produkt förutsätts att 

mjukvaran ges rätt förutsättningar.  

 

En förutsättning för ett lyckat koncept är att det finns en hög grad av användarvänlighet i 

programmet som ska stödja övningsdeltagarna. Exempel på efterfrågade funktioner för att 

underlätta användandet var bland annat sortering och filtreringsfunktioner eller 

notifieringsfunktioner av inkomna rapporter.  

Flera olika funktioner med möjlighet till personliga inställningar i mjukvaran, syftandes 

till att extrahera rätt information för rätt övning skulle kunna vara ett sätt att öka 

användarvänligheten ännu mer. Detta kan även vara en utmaning då förberedelsetiden 

inför en övning angetts vara begränsad. Det ställer krav att en framtida produkt är enkel 

att lära sig och samtidigt lätt att använda, detta då ett av huvudsyftena med att utveckla en 

automatiserad rapportfunktion skulle vara att spara tid för övningsledningen. Genom att 

ta eventuell tidsbesparing från genomförandet av övningen till förberedelseskedet är inte 

efterfrågat.  

 

En annan av förutsättningarna för att skapa rätt produkt skulle kunna vara att klarlägga 

vilken målgrupp som ska övas innan övning så att rätt informationsbehov kan tillgodoses. 

Informationsbehovet kan se olika ut för olika nivåer av förband, något som beskrivits 

tidigare i studien. Skillnaden skulle till exempel kunna vara graden av bearbetning och 

sammanställning av information. En bataljonsledning skulle kunna ha ett annorlunda 

behov av bearbetad information än exempelvis en operativ stab. Detta påverkar i sin tur 

vilken typ av rapporter som ska användas under övningen. Det skulle också kunna 

fastställas en utformning av gällande rapportmallar för att undvika problem som uppstod 

under övning Viking18, då utformningen av rapporter som automatiserades inte stämde 

överens med de som spelcellen efterfrågade. Att dra implementering av rapportmallar och 

deras urformning ett steg längre är att en framtida produkt skapar rapporterna i ett 

tekniskt format som kan läsas i Försvarsmaktens ordinarie stabsstödssystem. Gjordes 

detta skulle vinningen vara att ingen utbildning behövde göras på utbildningsspecifika 

system. Personalen skulle känna igen sig eftersom övningsutrustningen och utrustningen i 

verkligheten skulle vara av samma typ. En sådan implementering skulle ge en påverkan 

på samtliga delar av punkterna i studiens modell avseende transfer of training.  

 

Förutsättningen att skapa en sådan produkt är utmanande eftersom varje 

ledningsträningsövning är unik med sina ledningsnivåer, sammansättning av spelgrupper 

och förutbestämda rapporter. Vid en internationell övning blir denna utmaning än mer 

omfattande eftersom det även finns en kulturell skillnad som påverkar hur 

arbetsmetoderna skiljer sig åt. Det skulle således ställas stora krav på att en eventuell 

produkt skulle kunna tillgodose denna stora mängd variabler.  

 

Önskas en hög grad av automatisering är det en förutsättning att en användbar produkt 

kan omhänderta denna stora mängd variabler för att kunna leverera efterfrågade rapporter 

i korrekta mallar och tekniska format. Alternativet är en lägre ambition i automatisering 
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vilket då innebär att funktionen endast bidrar med information, som sedan spelcellens 

deltagare kan använda för att själva föra över till aktuella rapporter. Författarna anser att 

oavsett om en hög eller låg grad av automatisering väljs, föreligger fortfarande behovet 

av mänsklig påverkan på rapporterna. Detta dels eftersom möjligheten av att styra och 

kontrollera spelet är viktigt i syfte att uppnå träningsmålsättningar samt för att kunna 

bidra med egna erfarenheter och slutsatser. De egna erfarenheterna och slutsatserna är 

som belagt viktiga för att skapa realism och ett mer levande spel.  

 

 

 

6.2 Rekommendationer 

 
Författarna har funnit en generell rekommendation vid implementering av en produkt för 

automatiserade rapporter samt ger Försvarsmakten ett antal rekommendationer efter 

genomfört försök. Det faller naturligt att ge mer specifika rekommendationer till FM 

eftersom det dels var myndigheten som genomförde försöket, dels att författarna har 

identifierat områden där utvecklingsbehov föreligger.  

 

 

6.2.1 Rekommendationer för utveckling/implementering av automatiserade 

rapporter 

 
Detta riktar sig både till utvecklare av en framtida produkt och personal som planerar 

ledningsträningar. Erfarenheter från studien visar att en produkt för automatiserade 

rapporter bör ses som ett komplement till människan. Genom att stödja deltagare i 

övningsledningen med skapandet av information till rapporter frigörs tid. Tiden som 

frigörs kan övningsledningen använda till att utveckla spelet och öka realismen i 

övningen. Detta har ett positivt utfall på förutsättningar för lärande. För att säkerställa att 

produkten upplevs användarvänlig och därigenom bidrar till tidsbesparing bör 

utformningen ske i nära samarbete med personal som har erfarenhet av de 

ledningsträningar som produkten avser stödja. Detta eftersom karaktären på respektive 

ledningsträning kan skilja sig åt.  

 

Det finns en risk för att framtida användare inte ser produkten som ett komplement utan 

antar att den ska ta över uppgiften att skapa rapporter. Detta riskerar att användarna 

försöker nyttja produkten till något som den inte är avsedd. Rekommendationen för 

implementering är att utbildning måste genomföras i både syfte med produkten, 

handhavande och metoder. Detta för att ge användarna rätt förutsättning att dra nytta av 

produktens potential. Förutom korrekt utbildning av användarna som avses nyttja 

produkten behöver även spelmetoderna ses över för att säkerställa rätt förutsättningar 

inför implementering.  
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6.2.2 Rekommendationer till Försvarsmakten 

 
För att det ska vara möjligt att införa en automatiserad rapportfunktion behöver FM 

möjliggöra denna mjukvaras förutsättningar bättre. FM bör utveckla, fastställa och 

implementera en metod för rapportering som är utvecklad för informationsutbyte, både 

mellan olika ledningsnivåer samt mellan försvarsgrenar. Idag finns inga tydliga 

sammanhållande riktlinjer eller beslut för vilka rapportmallar som ska användas under 

varken nationell eller internationell verksamhet. Olika enheter upplevs använda olika 

mallar. Om det föreligger problem att fastställa en gemensam mall bör det tydligt framgå 

vilka enheter som ska använda vad för att underlätta utformningen av en automatiserad 

rapportfunktion.  

 

Förutom att fastställa vilka mallar som ska användas bör det även fastställas ett 

gemensamt tekniskt format för distributionen av information inom Försvarsmakten. Idag 

använder endast Marinen och Flygvapnet ett gemensamt format. Om även Armén 

implementerar detta format skulle det underlätta distribution mellan försvarsgrenarna.  

Genom att utgå från en teknisk standard ökar förutsättningen att erhålla en produkt som 

är efterfrågad av användarna, levererar relevant innehåll och är framtidssäker. Här kan 

FM exempelvis använda formatet adatP3 och utveckla hur detta ska distribueras via 

försvarsgrenarna. 

 

För att ett koncept skall leverera efterfrågat stöd förutsätts att det finns information i 

simuleringen att skapa rapporter från. En förutsättning för att få kvalitativa rapporter och 

minska kravet på bearbetning är att använda en simulator som har förmåga att genomföra 

en realistisk simulering. Under övningen användes en simulator som hade vissa tekniska 

begränsningar att genomförande kvalificerade simuleringar. För att ett koncept ska bli 

framgångsrikt bör FM anskaffa en simulator som kan genomföra efterfrågad simulering.   

 
 

6.2.3 Rekommendationer om framtida forskning 

 
Vid skapandet av studiens referensram och sammanställning av teori, framkom att 

huvuddelen av forskningen bakom fidelity härstammar ifrån forskning om virtuell 

simulering. Ett vanligt exempel som ofta återkommer var forskning om 

besättningsträningssimulatorer inom flyget, där hårdvaran ofta var i fokus. Under denna 

studie fanns ett nära samband mellan transfer of training och fidelity. Nivån av fidelity 

anses påverka hur realistisk övningen upplevdes från övningsdeltagarna. Denna realism 

anses vara central för utbildningseffekten och upplevelsen av övningen. Eftersom 

kopplingen mellan transfer of training och fidelity förelåg, skulle det vara av intresse att 

ytterligare undersöka begreppet fidelity och dess påverkan på utbildning i en 

ledningsträningsövning, stödd av en konstruktiv simulering. I en sådan studie skulle 

fokus kunna vara att undersöka funktionell fidelity i den konstruktiva simuleringen och 

dess påverkan på utbildningseffekten.  
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Bilaga 1:  

 

Intervjuguide och Observationsprotokoll 
Följande Guide och protokoll användes för att erhålla ett strukturerat och effektivt sätt 

under inhämtning av intervjuer och observationer. Både guiden och protokollet används 

som ett stöd för att skapa en struktur av samtal och observationer. 

Innan start av intervju informera om: 

 Vilka är vi och studiens omfattning och syfte 

M, Amf1 och J, LedR/LedSS vi genomför eget arbete inför HOP1 med start 

hösten. Studien omfattar nyttjade av simulering under ledningsträningsövningen 

Viking18. Vi kommer att följa er och ett par spelgrupper här i övningsledningen 

som ingår i experimentet med nya funktioner. Vi kommer också att följa er 

motpartner, 20. MNB, i Kungsängen. (Beskrivningen lämnas öppen för att inte 

påverka intervjun mer än nödvändigt).  

 

 Intervjuplanering  

Enligt Kap 3. 

 

 Är det okej att spela in intervjun?  

Syfte är att underlätta för oss så att vi inte missar något när vi analyserar 

underlaget och det ger oss även möjlighet att gå tillbaka till tolkningen av 

resultatet vid eventuella frågetecken. (J/N) Efter transkribering kommer ljudfilen 

att raderas.  

 

 Godkännande av att publicera citat? Anonymitet?  

Det finns en vinning för oss att kunna presentera urvalet, d.v.s. ni och det 

intressanta är att återge grader, tidigare erfarenhet och befattning under övningen. 

Är detta okej? Är det okej att använda citat från intervjun? Om JA, vill ni att vi 

använder namn eller ska vi hålla det anonymt?  

 

 Granskning innan publicering? 

Vill ni ha möjlighet att ta del av en sammanställning av intervjun innan övningen 

är slut för att kontrollera att vi har uppfattat er korrekt? (J/N) 
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Studiens modell för att definiera kvalitet 

 
Transfer of training 

 Upplevd nytta av träning – övade som upplever träning som användbar och 

värdefull är mycket mer benägna att tillämpa nya färdigheter utanför 

simuleringen. 

 Realistisk träningsmiljö – genomförs utbildning och övning i miljöer som liknar 

verkligheten ökar sannolikheten för att utbildade färdigheter överförs. 

 Möjlighet att överföra kunskaper och färdigheter – för att övade ska kunna 

överföra kunskaper och färdigheter, behöver de övade resurser och möjligheter att 

tillämpa sina nya färdigheter och förmågor utanför simuleringen. 

 

Fidelity 

 Fysiskt fidelity – hårdvarans likhet med systemet som simuleras i verkligheten. 

Under Viking 18 var det främst det de olika ledningssystemen som används som 

skall efterlikna verkligheten och en ingående del av detta är rapporter.  

 Funktionell fidelity – förmågan att återge omgivning, scenario och uppträdande på 

simulerade enheter inne i simulatorn. 

 

Motivation 

 Engagemang – Ett engagerat och avvägt motspel från underlydande enheter 

skapar realism i övningen. 

 Motivation – Överföring underlättas när de övade är motiverade att lära och ta till 

sig under hela träningsprocessen. 

 

Utbildningskvalitet och TQM 

 Måluppfyllnad, ett lärande som går mot övningsmålsättningen och som bidrar till 

att öka kunskapen hos övningsdeltagare. 

 Rätt information förmedlas vid rätt tillfälle. 

 Korrekt IT (Mjukvara) finns för genomförandet. 

 Kunden är i fokus och produkten är rätt utformad för att möta kundens behov. 
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Intervjuguide 
Huvud frågor:     Följdfrågor vid behov: 

 

Bakgrund: 

Vilka är ni? Befattningar och tidigare 

erfarenhet från likande övningar? 

Vad har ni för förväntningar på försöket  

(ställs vid första intervjun). 

  

Uppgift/roller: 

Hur ser ni på er roll som spelgrupp?                Vilken uppgift har ni? 

Kan ni beskriva arbetsfördelningen? Har ni någon arbetsbeskrivning? 

Följer ni den? 

Hur har ni förberett er inför uppgiften? Pre-training/WUST - Hur såg de ut 

för er del?   

Vilka är det största utmaningarna för er? 

 

Försöksgrupp/Experimenten: 

 

Om ni fick önska en funktion som 

underlättade arbete, vad skulle det vara?      

       Tänk gärna utanför experimentet  

 

 

Experimentet vi nämnde i inledningen, Vad har ni för uppfattning om hur  

vad vet ni om Rapportpumpen  det påverkar ert arbete och tänkt 

resultatet för de övade.  

 

Rapportfunktionen, hur upplever du/ni den?                Funktion:  

Hur lång tid tar det att lära sig?  

Användarvänligheten? 

Vilka rapporter använder ni den 

till? 

Kvalitetsmässigt resultat 

(mänsklig)?  

Behov av egna komplettering?  

Finns det fler rapporter som skulle 

passa? Vad saknas i funktionen? 

Tidsbesparing? 

 

Kvalitet: 

Hur skulle ni definiera order kvalitet i den här? Vad kan ni göra för att öka den för 

kontexten (Viking18)  

 

Övrigt: Är det någonting mer som ni vill tillägga?  
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Observationsprotokoll 

 
  Observera Förekomst/Frekvens Koppling 

  
 

1 

Måluppfyllnad, ett lärande som 

går mot övningsmålsättningen 

och som bidrar till att öka 

kunskapen hos övningsdeltagare, 

   

   
 

2 
Rätt information förmedlas vid 

rätt tillfälle,  
  

 

 

 

  

3 
Korrekt IT (Mjukvara) finns för 

genomförandet,  
  

 

  
 

4 

Kunden är i fokus och produkten 

är rätt utformad för att möta 

kundens behov och behöver inte 

korrigeras under försöket,  

   

5 

Både användarna och 

produktansvariga är informerade 

om försöket och utbildade på 

produkten vid övningens start,  

  
 

6 

Leverantören följer upp 

produkten och är 

produktansvariga chefer 

involverade, vid utmaningar kan 

produktutvecklarna korrigera på 

plats,  
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7 

Det finns en transparens i 

försökets utmaningar och 

personalen kan fritt utrycka sina 

åsikter 

  
 

    

8 

Nyttjade av funktionen: 

Arbetsmomentsbesparing/ 

Tidsvinst 

  . 

    

9 
Nyttjade av funktionen: 

Utformning/Användarvänlig 
   

    

10 
Nyttjade av funktionen: 

Rapportkvalitet 
   

  
 

11 

En viss grad av överförbarhet till 

verkliga världen, 

övningsdeltagarna ska efter 

övningen erhållit en ökad 

förmåga att genomföra liknande 

uppgifter i en skarp situation.  

  

  

 

12 

En realistisk övningsmiljö skapar 

förutsättningar för lärande och 

bidrar till de övade kan se likheter 

under övningen med kommande 

uppgifter i verkligheten.  

   

    

13 

Ett engagerat och avvägt motspel 

från underlydande enheter skapar 

realism i övningen  

  
 

 

Slut. 
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Bilaga 2: 
 

Rapportkedja 

 

I denna bilaga redovisas ett exempel på en rapportkedja för att påvisa spårbarhet från 

planerat inspel till skickad rapport, rapportkedjan beskrivs tre syften, dels att ge läsaren 

en bättre bild av hur rapporterna är utformade, dels att påvisa ett konkret exempel på hur 

en rapport gick från inspel i spelledning via spelcell till övad stab men också dels för att i 

detalj förevisa exakt vilken typ av information försökets prototyp genererade och hur 

denna kan användas rent praktiskt. Röd inringning visar informationens väg genom 

spelet. Blå inringning visar tillförd information av 20-MNB Spelcell för att skapa ett ännu 

mer verklighetstroget scenario. 

 

 

Bild nummer fem 

 

Denna bild föreställer utdrag ur Försvarsmaktens spel och planeringsverktyg EXONAUT, 

rubriken: 1.1.4 Inject – 188_POT4_RC_ UN Police_Report from LINDESBERG Police to 

20.BDE_WK_KAL betyder följande. 

1.1.4: Numret på inspelet 
188: Är nummeret på antal dagar spelet pågått, eftersom samma scenario används under 

flera övningar går tiden under denna övning från 186 – 196, det medför att scenariot 

aldrig upprepas och TA får nya utmaningar vid respektive övning om dessa skulle 

återkomma till övningen i framtiden. 

 

POT4: POT är en av aktörerna i spelet, och siffran fyra betyder att det är inspel nummer 

fyra med denna aktör under övningen. 

 

RC: Responsen Cell, Spelcell  

 

UN Police_Repport from LINDESBERG Police to 20. BDE: Beskriver vart rapporten i 

spelet härstammar ifrån. I detta fall FN polisen i Lindesberg och denna rapport har 

skickats till 20 brigaden. 

 

Därefter beskrivs en start tid när inspelet skall ske. Vilken typ av inspel (i det här fallet 

generellt inspel) och sedan vilken status inspelet (inject) har, i detta fal är inspelet inte 

påbörjat ännu. 

 

Under exercice controll: Här beskrivs information som reglerar vilka aktörer som är 

inblandade i spelet.  

 

Under instruction: Här beskrivs styrningar för spelcellen varifrån rapporten ska komma 

och till vem den ska gå.  Vidare ges en målande beskrivning vilken information som ska 

förmedlas via 20. MNB spelcellen till 20. MNB stab. Denna information ska eftersträva 



 

 
59 

 

att ge sådana informations mängder att spelet blir verklighetstroget, d.v.s. varken för 

mycket eller för lite.  

 

Efter att instruktionen mottagits vid 20. MNB spelcell behöver dessa göra ett 

verklighetstroget scenario av den planerade händelsen. Detta efter att informationen som 

står i EXONAUT är endast tänkt att vara en riktlinje och berätta i vilket syfte speldraget 

ska genomföras. För att 20. MNB staben ska uppfatta händelsen som verklighetstrogen 

sker en programmering av de simulerade enheterna vid 20. brigaden. 20. MNB spelcellen 

koordinerar med SITFOR spelcell så att det finns fientliga enheter för simulatorn att 

observera i området där 20. brigadens simulerade enheter ska förflytta sig. Eftersom 

denna förflyttning sker i simulatorn kan 20. MNB stab se hur enheterna rör sig i 

operationsområdet. Här upprättas alltså en gemensam lägesbild som ökar trovärdigheten i 

spelet.  

 

 

Bild nummer sex 

 

Resultatet av den simulering som beskrivs ovan registreras av försökets prototyp som 

tillsammans med underlag från en databas komplettera metadata med scenariostyrd 

information, t.ex. igenkänningstecken. I bild nummer sex presenteras rapporter från alla 

enheter i simulatorn som kan observeras längs den väg som del ur 20. brigadens enheter 

förflyttar sig. 

 

Denna bild föreställer som nämnts ovan alla de andra enheter som simulatorns simulerade 

enhet observerar under patrullen. Vid varje enhet i simulatorn finns metadata som 

beskriver bl.a. storlek, nationalitet med mera. I detta fall är det informationen i 

observation två, fyra och fem som är intressant då dessa rör aktören POT.  

 

Av dessa rapporter gör prototypen en SITSUM och som 20. MNB spelcellen som sedan 

kompletteras och tillser att rapportern överensstämmer med inspelets avsikt, som beskrev 

på sidan ett. Rapporterna skickas sedan till 20. MNB stab som en EVENTREP.  Detta 

utgör bild nummer tre.   

 

 

Bild nummer sju 

 

I de röda rutorna i bilden visas det underlag som 20. MNB spelcellen tagit direkt från 

prototypen.  

Tiden för händelsen, vart observationen skedde på kartan, vilken simulerad enhet som 

observerade händelsen samt vilken händelse som observerades. I detta fall finns även 

information om POT enheten som observerades.  

 

Information som står inringat i rött hade spelcellen behövt hitta på om detta inte 

simulerats. Detta hade gjort spelet än mer komplext då detta måsta korrelerar med de 

andra spelcellerna i övningsledningen för att inte spelet skulle skilja sig och ge en 

missvisande bild. I detta fall har det skett en simulering, d.v.s. 20. MNB staben hade 
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möjlighet att följa sin egen enhet på en karta. Som bonus kan även 20. MNB stab och 

deras högre chef nu ta del av samma lägesbild då dessa delar samma lägesbild av egna 

enheter.  

Spelcellen kompletterar rapporten för att detta ska bli mer verklighetstroget, detta sker 

genom tilläggsinformationen, blå ruta. Ortsnamn samt information om POT verksamhet. 

Denna relativt korta information om verksamhet vid POT kan spela stor roll för att 

erhålla ett levande scenario i spelet, den ger sken av att enheterna inte står still utan att 

enheterna lever ett eget liv. Där av tvingas 20. MNB stab göra bedömningar på POT 

tidigare och kommande verksamhet samt vart denna kan tänkas uppträda. Lösryckt kan 

detta upplevas som relativt platt spel, men läsaren ska då ha i åtanke att de sker en mängd 

simuleringar av flera olika enheter blanda annat FN, 20 brigaden, civila och andra statliga 

aktörer i samma område.  Denna helhet skapar ett mycket komplext scenario som utspelar 

sig över tiden. För att få ett perspektiv var inspel under övningen för 20. MNB spelcell 

rörande aktören POT samlade till totalt fem sidor i EXONAU. Denna rapport togs från 

sida fyra av fem.    
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