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Sammanfattning: Efter dess införande har tekniska system för lägesuppfattning förändrat 

möjligheterna på stridsfältet. De svenska stridsvagnarna använder idag ett system som 

benämns för TCCS. TCCS ger en stridsvagnspluton många fördelar i striden men ger den 

även upphov till nackdelar? Denna uppsats undersöker för- och nackdelar med systemet 

TCCS. Författaren använder sig av Försvarsmaktens grundläggande förmågor för att ta fram 

för- och nackdelarna i en komparativ studie. Jämförelsen som genomförs är mellan en 

stridsvagnspluton med systemet TCCS och en stridsvagnspluton utan TCCS.  

 

Ett exempel på en fördel som författaren har funnit i studien är att användande av TCCS 

minskar risken för egenbekämpning vilket innebär en ökning av skyddet. En nackdel som 

författaren har funnit är att användandet av detta tekniska system skulle kunna innebära ett 

minskat personligt ledarskap 

 

Slutsatsen som författaren gör utifrån de framtagna för- och nackdelarna är att en användare 

av systemet TCCS bör ta i beaktande och reflektera över hur denne använder systemet. 

Genom detta kan en användare få ut den önskade effekten ur det tekniska systemet. 

 

Nyckelord: Lägesuppfattning, TCCS, ledningssystem 

Antal ord: 11,000 

 

  



Björn Hagberg  2 (44) 

Försvarshögskolan  2012-05-28 OP 09-12 

 

Author Unit Course 

Cd. Björn Hagberg Swedish Military Academy  

Karlberg 

OP 09-12 

Supervisor 

LtCol. Erik Biverot 

 

Situational Awareness at a Swedish tank platoon 

Abstract: After their introduction, technical systems designed for Situational Awareness 

have changed the possibilities on the battlefield. Today, Swedish tanks use a system 

known as the TCCS. This system offers many advantages to a tank platoon, but does it 

also bring disadvantages? This essay examines pros and cons with the TCCS. To find 

these the author uses a Swedish Armed Forces analyze model in a comparative study. The 

comparison is between a platoon with the TCCS and one platoon without it. 

 

The author has found that the use of TCCS reduces the risk of friendly fire amongst the 

platoon; this will serve as an example of one of the advantages the author has identified. 

One of the disadvantages of using TCCS identified in this study is that a platoon 

commander might use less personal leadership because of the technical potentials of the 

system. 

 

The conclusion of this study is that a user of this system should take note of and reflect 

about the way he or she uses it. By doing so, the user can get the desired effect out of this 

technical system. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tekniken bistår alltid taktiken, eller? Att teknik påverkar militär verksamhet är något som är 

vida känt i militära kretsar.
1
 Tekniken påverkar den militära verksamheten på alla nivåer; den 

stridstekniska, den operativa (taktisk) och den strategiska. Användandet av tekniska system 

finns också på alla nivåer och bidrar till lösandet av tekniken. När tekniska system blir 

påverkade av andra tekniska system till exempel genom användandet av telekrig uppstår ofta 

behov av taktikanpassning. Med en god kunskap inom militärteknik och dess påverkan på 

taktiken har den militära chefen på samtliga nivåer bättre möjlighet att föra den väpnade 

striden vidare.
2
 Något som är centralt för den militära chefen när denne leder sitt förband är 

beslutsfattande. Beslutsfattande i militär verksamhet kan ofta förknippas med stressade 

situationer där det gäller att ta rätt beslut. Andra delar som också har stor inverkan på ledning 

är kommunikation och informationshantering.
3
 Det finns åtskilliga modeller och teorier om 

beslutsfattande till exempel John Boyds modell OODA-loopen
4
. Det finns också modeller för 

hur ledningssystem bör konstrueras som t.ex. Berndt Brehmers DOODA-loop
5
, som har sin 

grund i Boyds OODA-loop. 

 

Ledning är att veta vad som ska göras och att kunna kommunicera detta. För att underlätta 

ledning så har det tagits fram ledningssystem. Ledningssystem innefattar stödsystem, 

organisation, metoder och procedurer för ledning.
6
 En viktig funktion som ett ledningssystem 

ger stridande enheter är att det bidrar till ett förbands gemensamma lägesuppfattning. 

Lägesuppfattning är en benämning på den militära chefens uppfattning vid en viss situation. 

Den gemensamma lägesuppfattningen är således något som finns mellan militära chefer vid 

ett förband. Det kan till exempel vara förbandets samstämda kännedom om egna och fientliga 

styrkors position.
7
 För att uppnå en god gemensam lägesuppfattning inom förbandet kan det 

med fördel användas tekniska system som underlättar detta. Ett exempel på ett sådant system 

skulle kunna vara ett som hjälper ledningssystemet med hantering av underrättelser. 

                                                 
1
 http://www.foi.se/FOI/templates/Page____3930.aspx (Hämtad 11-4-2012 13:35) 

2
 FHS (2007), Lärobok i Militärteknik, Volym 1: Grunder. S. 9f 

3
 Larsson (2010), Ledarskap under stress. S. 94 

4
 Widén, Ångström (2005), Militärteorins grunder, S. 189 

5
 FHS (2009), Lärobok i Militärteknik, Volym 3: Teknik till stöd för ledning, S. 16 

6
 Brehmer (2008), Vad är ledningsvetenskap? S. 44 

7
 FHS (2009), Lärobok i Militärteknik, Volym 3: Teknik till stöd förledning, S. 29 

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____3930.aspx
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Underrättelser om fienden är värdefulla men även information om egna enheter är av 

betydelse. System som används för att bestämma position och följa egna enheter rörelser är 

exempel på något som skulle kunna bidra med sådan information. Dessa system kallas för 

Blue Force Tracking (BFT). BFT bidrar till en bättre gemensam lägesuppfattning men dessa 

system medför också andra viktiga delar som vidare motiverar dess användande till exempel 

bidrar de till att undvika egenbekämpning.
8
 De system som används för att bestämma enheters 

position i BFT system är i första hand sattelitnavigationssystem t.ex. GPS (Global Positioning 

System)
9
 men kan också kompletteras med redundanssystem som tröghetsnavigering.

10
 

 

Det sägs att alla mynt har en baksida. Gäller detta även för tekniska system för 

lägesuppfattning kan man fråga sig. Nedan finner vi en definition av telekrig där vi kan utläsa 

att detta fenomen är något som skulle kunna utgöra ett hot mot system som hanterar 

information. 

 

”Med telekrig avses militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska 

spektrumet för att bekämpa förvanska eller exploatera motparters inhämtning, 

bearbetning eller delgivning av information samt skydd mot ogynnsamt utnyttjande 

av det elektromagnetiska spektrumet.”
11

 

 

Det finns olika metoder att attackera ett BFT-system via EA (Elektronisk Attack), det kan ske 

genom störning av GPS-mottagaren, distributionsnätet (kommunikationsnät) eller mottagande 

enhet.
12

 

1.2 Problemformulering 

Försvarsmakten har idag flertalet materielsystem som använder sig av tekniska stödsystem för 

stridsledning. De svenska stridsvagnarna är ett av de fordon som är utrustat med ett sådant 

system. Syftet med detta system är att underlätta navigering och ordergivning. Det ska också 

bidra till att informationsutbytet inom förbandet samt med andra förband blir effektivare.
13

 

Detta system kallas för TCCS (Tank Command Control System), systemet visar via display 

                                                 
8
 Festin, Tydén och kärnhall (2009), Blue Force Tracking i EWsim, S. 8 

9 http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/satellitnavigation (Hämtad 12-4-2012 15:55) 
10

 Festin, Tydén och kärnhall (2009), Blue Force Tracking i EWsim, S. 9 
11

 Berglund och Kindvall (red.) (2005), FOI orienterar om: Telekrig S. 2 
12

 Festin, Tydén och kärnhall (2009), Blue Force Tracking i EWsim, S. 16 
13

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/ (Hämtad 12-4-2012 13:25) 

http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/satellitnavigation
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/
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en digital kartbild i färg där vagnchefen kan se sin egen vagn och förbandets andra vagnar 

som rörliga symboler. Systemet ger också möjlighet till att skicka grafiska order som 

skjutgränser, anfallsmål, eldställningar, position av fientliga enheter etc. Genom användandet 

av systemet TCCS blir den gemensamma lägesuppfattningen för ett stridsvagnsförband bättre 

och detta bidrar till ett snabbare beslutsfattande.
14

 När ett stridsvagnsförband blir utsatt för 

telekrig riktat mot sitt tekniska system till stöd för ledning kan förmågan att bestämma sin 

egen vagns position och kommunicera denna till andra vagnar försämras. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Tekniken utvecklas ständigt och blir en allt större del av den svenska försvarsmakten, de 

tekniska systemen blir också mer och mer avancerade. När Försvarsmakten bedriver skarp 

tjänst i insats förlitar de sig på att tekniken fungerar och ger det stöd som är önskvärt. Denna 

uppsats syftar till att undersöka för- och nackdelar med det tekniska systemet TCCS i 

stridsvagn 122. 

 

Frågeställning: 

Vilka för- och nackdelar finns det med användandet av systemet TCCS? 

1.4 Avgränsning 

Studien väljer att avgränsa sig till fem av de sex grundläggande förmågorna. Författaren 

gjorde detta val för att minska uppsatsens omfattning. Författaren gjorde bedömningen att en 

undersökning om hur TCCS påverkar ett förbands uthållighet inte skulle rymmas i studien. 

Vidare gjordes valet att endast använda öppet material för studien. Detta var på grund av att 

användning av material som är klassat som hemligt skulle innebära att studien skulle behöva 

behandlas som det samma, vilket författaren ville undvika. I och med avgränsningen som 

författaren gjort avseende hemligt material har denne också valt att inte ta med beräkningar 

som berör frekvensdata eller effekt utan valde istället ett generellt förhållningsätt till de 

avsnitten, detta var på grund av att sådana data kan tänkas vara hemligstämplade.  

 

                                                 
14

 Nilsson (2005), Command and Control Methods at Sub-unit Level, S. 8f 
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Vid scenariostudien har författaren valt att inte använda några terräng- eller taktikanpassade 

förutsättningar. Scenariot är också ospecificerat. Anledning till att författaren valde att göra på 

det viset var för att hålla studien på en generell nivå eftersom även frågeställning är generell. 

 

Författaren har genomfört studien i kännedom om att den skall läsas och begrundas av 

jämlikar. Detta innebär att läsaren förväntas ha viss kännedom om militära benämningar och 

termer. Vid de tillfällen författaren har ansett att vidare förklaring av ett visst begrepp 

erfordrats har denne utvecklat det i texten. 

 

1.5 Tidigare forskning 

FOI har genomfört en studie på taktisk ledning och samverkan inom och mellan team. I 

rapporten har FOI studerat gemensam lägesuppfattning, samverkan och förutsättningar för 

samverkan. I studien användes TCCS som grund för att studera detta. De metoder som 

använts är i form av experiment och enkätundersökningar. I studien fick deltagare i enkätform 

bedöma bland annat sin förståelse för läget vid ett upplevt scenario. Studien resulterade i att 

ett mätinstrument för gemensam lägesuppfattning skapades och testades i praktiken. Detta kan 

sedan användas som avstamp vid studier av kommande ledningssystem. Vidare fastställde 

studien att TCCS systemet ger tillräcklig information för att tillsammans med tillämpade 

metoder uppnå önskad effekt vid ett stridsvagnsförband. Det kunde dock konstateras att 

systemet är något föråldrat och långsamt vid handhavande av t.ex. kartbild.
15

 

 

FOI har även gjort studier kring det nya systemet Stridsledningssystem Bataljon (SLB). Man 

har under flertalet övningar vid Bodens garnison under 2008 och 2009 genomfört prov med 

systemet. Syftet med proven har varit att ta fram underlag för kravställning inför kommande 

arbete med systemet. FOI har haft understöd ifrån Markstridskolan i arbetet med bland annat 

sammanställning och analys. Under studien har användarnas upplevelser av systemet haft 

högst prioritering. Vid arbetet har det kommit fram att majoriteten av användarna var mycket 

positiva och man har ansett att införandet av systemet skulle generera större effekt från 

förbanden. Användarna tryckte på att systemets främsta fördelar var dess bidrag till enkelhet 

                                                 
15

 Berggren, m.fl. (2008), Mätning av gemensam lägesbild vid ledning på stridsteknisk och taktisk nivå. 
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och snabbhet vid ledning. Det som ansågs viktigt var också att användarnas förutsättningar 

skulle användas vid den fortsatta designen av systemet.
16

 

1.6 Författarens bakgrund 

Författaren har militär bakgrund och studerar för närvarande vid den svenska 

militärhögskolan. I inledningen av karriären var författaren stationerad vid ett 

stridsvagnsförband och har således egen erfarenhet av modern stridsteknik för stridsvagnar. 

Författaren hade rollen som skytt vid en stridsvagn 122 och kom följaktligen i kontakt med 

vagnens verkans- och stridsledningssystem. Verktyget TCCS har av författaren använts i 

begränsad utsträckning då det främst används av vagnchefen. Av eget intresse och initiativ 

sökte författaren dock utbildning och handhavande av systemet. 

                                                 
16

 Thorstensson, m.fl. (2009), Validering av SLB: Resultat från PTK 2008 
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2. Teori 

2.1 Militär nytta 

2.1.1 Militärteknik 

Att kunna nyttja sina resurser på ett fördelaktigt sätt är något som är väsentligt inom 

officersyrket. Därför är det viktigt att som officer ha kunskap och förståelse för de resurser 

som står till buds. Genom förståelse för resurser som till exempel tekniska system kan 

officeren använda dessa på ett framgångsrikt sätt vid olika situationer, även om dessa 

situationer inte är övade sedan innan. Detta är något som är av vikt i dagens konflikter där 

officerare ställs inför komplexa situationer i fredsbevarande insatser. Att utbilda officerare i 

syfte att förstå sammankopplingen mellan teknik och taktik är således en viktig del i att uppnå 

önskad effekt hos officeren.
17

 

 

”Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar 

på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och 

påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda 

discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära 

professionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsveteskapens 

påbyggnad och dynamik. Militärtekniken behandlar således tekniken i dess militära 

kontext och utifrån officerens perspektiv.”
18

 

 

2.1.2 Interaktionen teknik – taktik 

Militärtekniska studier använder oftast kvantitativa metoder men vid studier av interaktionen 

av teknik och taktik kan kvalitativa metoder tillämpas. När det talas om interaktionen mellan 

teknik och taktik så är det intressant att studera den militära nyttan med ett tekniskt system, se 

till exempel tabell över fördelar med HPM (High Power Microwave) vapen
19

. Att undersöka 

vad systemet tillför i lösandet av taktiken och vilka för- och nackdelar som nyttjandet innebär 

kan leda till en bättre grund när nya system ska designas. I den här studien undersöker 

författaren vilken nytta en användare har av systemet TCCS genom att identifiera för- och 

nackdelar. Genom detta studeras interaktionen mellan teknik och taktik. 

                                                 
17

 FHS (2007), Lärobok i Militärteknik, Volym 1: Grunder. S. 9 
18

 FHS (2007), Lärobok i Militärteknik, Volym 1: Grunder. S. 9 
19

 FHS (2009), Lärobok i Militärteknik, Volym 4: Verkan och Skydd. S. 128 
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2.1.3 Doktrinanknytning 

Försvarsmakten använder en tankemässig modell för att åstadkomma en högre effekt ur dess 

förmågor. Modellen kallas de grundläggande förmågorna och beskriver de sex förmågorna 

ledning, verkan, skydd, rörlighet, underrättelser och uthållighet. Det finns ingen direkt 

koppling till funktioner eller system i modellen. Den kan istället användas för att beskriva, 

samordna och analysera den militära verksamheten.
20

 Nedan ges en beskrivning av fem utav 

de sex förmågorna.  

 

Ledning 

Situationer som är komplexa och dynamiska kräver något som samordnar de resurser som 

finns till hands för att nå målet. Den förmåga vars syfte är att lösa ut detta är ledning. Till stöd 

för ledning så krävs också olika system. Försvarsmakten eftersträvar att använda 

ledningssystem som är konstruerade på ett sådant sätt att de metoder som tillämpas kan 

anpassas till olika uppgifter, krav på redundans nämns också. I och med det svenska 

internationella samarbetet ställs också krav på kompatibilitet med andra standarder, NATO-

standard exempelvis.
21

 

 

Verkan 

Förmågan verkan syftar till att sänka motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid. Detta 

sker genom olika form av påverkan av motståndaren till exempel genom fysisk bekämpning. 

Påverkan behöver inte nödvändigtvis vara fysisk utan även psykologisk påverkan hör till 

förmågan verkan. För att uppnå verkan är det viktigt med samordning på förbanden, goda 

underrättelser och en bra kombination av sensorer och vapensystem.
22

 

 

Skydd 

Skydd syftar till att skapa förutsättningar till ökad överlevnad för Försvarsmaktens förband. 

Alla åtgärder som bidrar till detta kan räknas in under förmågan skydd. Hit räknas 

anpassningar av teknisk och taktisk karaktär, aktiva som passiva.
23

 

                                                 
20

 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer. S. 29f 
21

 Ibid. S. 63f 
22

 Ibid. S. 67f 
23

 Ibid. S. 71. 
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Rörlighet 

Förmågan rörlighet behandlar förbandets möjlighet till manövrering av tilldelade resurser för 

att på bästa sätt nå målet. Egna förbands rörlighet måste utvärderas utifrån motståndarens 

rörlighet. Fallenheten för att leda förband och transporter är av stor betydelse när rörligheten 

som förmåga ska utvärderas. I manöverteorin värdesätts rörlighet och tempo högt och anses 

vara en viktig del i ett förbands förmåga att ta och behålla initiativet.
24

 

 

Underrättelser 

Information och underrättelser är grundläggande delar för den militära chefen vid 

beslutsfattande. Förmågan underrättelser syftar till att bygga upp den gemensamma 

lägesuppfattningen i den militära verksamheten och bidrar därför också till att målet nås. Ett 

bra underrättelseunderlag skapar förutsättningar för ett högre tempo och därmed en bättre 

rörlighet på förbandet. Den taktiske chefen ställer ofta höga krav på underrättelser för att 

denne ska ha ett fullgott underlag för att ta beslut. Förmågan underrättelser ska därför 

tillgodose en snabb inhämtning, bearbetning och presentation av information mellan 

förbanden. Detta är väsentligt för att uppnå en bra gemensam lägesuppfattning. Omfattningen 

av den delade informationen bör vara egna förband och fientliga förband, men också en tredje 

del i form av neutrala aktörer. Stödsystem som används i underrättelsesyfte måste klara av att 

hantera information ifrån samtliga stridskrafter inom ett operationsområde. Tekniska system 

som används för att bearbeta sådan information måste ge användaren erforderligt stöd för att 

möjliggöra beslutfattande. Detta ska bland annat skapa förutsättning för förbandet att korta 

ner tiden mellan upptäckt och bekämpning.
25

 

                                                 
24
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3. Metod 

3.1 Komparativ Scenariostudie 

Uppsatsens syfte var att identifiera för- och nackdelar med användande av TCCS. För att 

komma fram till svaret på frågeställningen valde författaren att genomföra en komparativ 

scenariostudie. Genom att jämföra en stridsvagnsplutonchefs möjlighet till ledning med och 

utan TCCS kunde författaren få fram ett resultat av studien. Vid en komparativ studie är det 

viktigt att tänka på att generalisera de företeelser som ska jämföras innan själva jämförelsen 

genomförs. I uppsatsen återfinns detta i teorikapitlet där de grundläggande förmågorna 

beskrivs. Jämförelsen finner alltså sin grund i de fem grundläggande förmågor som valts ut i 

teorikapitlet.
26

 

 

Det författaren avser med en scenariostudie är blandning av en fallstudie och modellstudie. En 

fallstudie kan vara mer eller mindre detaljrik, det senare gäller för denna uppsats. Fallstudien 

syftar till att ta ut en mindre del av ett större sammanhang och undersöka och beskriva 

helhetsbilden utifrån den lilla delen. Det som är bra med en fallstudie är att materialet som 

behöver studeras kan avgränsas, nackdelen är att man måste vara försiktig i vilka slutsatser 

man drar.
27

 Det finns tillämpningar på modellstudier där forskaren sätter upp ett scenario som 

speglar en liten del av verkligheten. I detta scenario sätts aktörer d.v.s. 

stridsvagnsplutonchefer in och allmänna resonemang kan föras, till skillnad från sedvanliga 

modellstudier där ofta matematiska förhållanden används. Att arbeta med scenarion är något 

som ofta förekommer i militära studier.
28

  

 

Nedan visas en figur för att ytterligare förtydliga hur författaren har gått till väga i 

jämförelsen. 

 

                                                 
26

 Ejvegård (2008), Vetenskaplig metod. S. 41 
27

 Ibid. S. 33 
28
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FIGUR 1. Beskriver författarens metod. 

De inringade delarna i figuren symboliserar plutonchef ett respektive två. Författaren tog ur 

scenariot fram faktorer som utmärker ledning i bägge fallen. Detta gjordes genom att använda 

de fem valda grundläggande faktorerna som ram. Vidare jämförde författaren de bägge fallen 

och gjorde en analys av dem för att identifiera för- och nackdelar, även analysen har de fem 

förmågorna som stöd. 

 

En studies validitet behandlar huruvida den mäter det den påstås mäta.
29

 Författaren har valt 

att genomföra studien genom att analysera text och jämföra den. Författaren anser att metoden 

har lämpat sig för att komma fram till studiens resultat. Övriga tänkbara metoder som 

övervägdes var experiment och intervjuer. Dessa metoder skulle kunnat ge studien ökad 

validitet och möjliggöra en djupare analys. Författarens val av metod grundade sig i studiens 

generella frågeställning samt dess omfattning. 

 

Reliabilitet anger huruvida forskarens sätt att arbeta med studiens material ger en tillförlitlig 

grund för att dra säkra slutsatser. Det anger också om studien skapar en möjlighet för andra att 

återupprepa eller för den delen kontrollera undersökningen.
30

 Författaren använder sig i 

studien av dokument som källor. Dokumenten är lättillgängliga och därmed kan andra 

                                                 
29

 Esaiasson, m.fl (2007), Metodpraktikan, S. 63f 
30

 Ejvegård (2008), Vetenskaplig metod. S. 70 
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granska dessa om så önskas. Författaren beskriver hur denne har gått tillväga och skapar 

därmed möjlighet för andra forskare att genomföra studien. 

3.2 Källvärdering och material  

I denna studie har dokument använts som datakälla, d.v.s. skriftliga källor. Vid användandet 

av skriftliga källor måste deras validitet utredas. Författaren har vid validering av källor utgått 

från de fyra kriterierna: autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd.
31

 

 

Bokserien Lärobok i militärteknik är författad av lärare, professorer och experter vid den 

svenska försvarshögskolan. Böckerna används bland annat i officersutbildningen som 

grundlitteratur i ämnet militärteknik. Böckernas innehåll har blivit granskat av 

Militärvetenskapliga institutionens publikationsråd. Uppsatsens författare är som tidigare 

nämnt studerande vid Försvarshögskolan och validerar också den utgivna bokserien som en 

godtagbar källa. 

 

Avsnittet om DOODA-loopen har sitt ursprung ur vetenskapliga artiklar som författats av 

professor Brehmer vid Försvarshögskolan. Trovärdigheten hos Brehmers artiklar styrks 

genom att han är en ansedd professor inom området ledningssystem och har medverkat i 

flertalet symposier där han också har föreläst om ledningssystem.   

 

De rapporter som använts i studien kommer från totalförsvarets forskningsinstitut. FOI är en 

organisation som bedriver forskning inom försvar och säkerhet. Försvarsmakten och FMV har 

länge varit de största kunderna till FOI och det bedrivs mycket samarbete organisationerna 

emellan. FOI får anses vara en godtagbar källa eftersom de är ledande inom det område som 

studien har genomförts. 

 

Digitala källor som har hittats via internet måste hanteras varsamt. Författaren har därför gjort 

överväganden då material ifrån internet har använts. Military periscope är en sida där 

författaren har hittat information. Författaren har valt att lita på informationen från Military 

periscope efter samråd med lärare vid FHS och Anna Lindh biblioteket. Den källa som kanske 

är mest kontroversiell när det talas om internet är Wikipedia. Författaren har vid ett tillfälle i 

                                                 
31
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uppsatsen valt att referera till denna hemsida. Anledningen till att Wikipedia användes är för 

att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna skaffa sig en överblick över vem Boyd är. I texten finns 

referenser till verk som tar upp Boyds idéer noggrannare och har en högre trovärdighet.  

 

Brigadreglementet som har använts som källa till att beskriva stridsvagnsplutonen har av 

författaren bedömts ha en hög trovärdighet eftersom den är utgiven av Försvarsmakten och 

beskriver fenomen inom den samma. Det som författaren har identifierat som negativt 

angående källan är att den är tio år gammal, vilket gör att den kanske inte fullt ut beskriver 

hur det ser ut idag vid förbanden. Å andra sidan har författaren inte funnit någon ny version 

av reglementet. Dessa resonemang gäller för övrigt även källan Soldatreglemente 

telemateriel.    

 

Författaren har till viss del använt sig av sin erfarenhet av stridsvagnsutbildningen i studien 

men har naturligtvis gjort överväganden avseende källkritik. Dessa överväganden är 

framförallt inriktade på tiden för upplevelsen men också på tendensen hos författaren. 

Utbildningen genomfördes ungefär fyra år innan studien utfördes vilket ger upphov till viss 

risk för att författaren minns felaktigt, på grund av detta har referenser ifrån andra källor 

används för att stödja informationen. Den litteratur som författaren har använt för att stödja 

informationen om TCCS är en uppsats skriven av en officer ifrån södra skånska 

pansarregementet. 
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4. Empiri 

4.1 OODA-Loopen 

John Richard Boyd (1927-1997) var stridspilot och överste i det amerikanska flygvapnet. 

Boyd har blivit känd som militärteoretiker bland annat för sin modell för beslutsfattande.
32

 

Flertalet försvarsmakter använder sig av Boyds teorier i sina doktriner för ledning. Modellen 

kallas för OODA-loopen och bygger på Boyds erfarenheter som stridspilot. Boyd utvecklade 

sin modell för att förklara stridens utgång och vad som orsakar vinst eller förlust. För att 

vidare specificera modellens inriktning kan det nämnas att den togs fram för att förklara hur 

ett stridsflygplan med underlägsen prestanda kunde besegra motståndarens flygplan. De fyra 

ord som OODA består av är Observe, Orient, Decide och Act, vilka översätts till svenska som 

upptäcka, bedöma, besluta och agera. Boyd menade att dessa ord bildade en cykel som 

förklarade en individs beslutsfattande vid luftstrid och att den som gick igenom cykeln 

snabbast fick fördel i striden.
33

 Som sagt grundade Boyd sina teorier utifrån egna 

observationer som gjordes under Koreakriget. Luftstriderna som Boyd granskade var mellan 

amerikanska stridsflygplanet F-86 och det sovjetiska MiG-15. Det sovjetiska planet var rent 

tekniskt sett överlägset det amerikanska planet men F-86 piloterna vann ändock det större 

antalet strider. Det Boyd fann att orsaken till detta var att det amerikanska planet var utformat 

på det vis att det medgav till bättre observation. Genom detta kunde de amerikanska piloterna 

komma igenom OODA-loopen snabbare än sina motståndare. Den bättre 

observationsförmågan och den utbildning som de amerikanska piloterna hade med sig ledde 

till att de hade ett snabbare beslutsfattande och på så vis kunde vinna duellerna i luften.
34

 

4.2 DOODA-loopen 

Den dynamiska OODA-loopen är en modell utvecklad vid FHS av professor Brehmer. 

Arbetet med DOODA-loopen syftar till att komplettera de tillkortakommanden som OODA-

loopen har vid utvecklingen av ledningssystem. OODA-loopen modellerar reaktiv ledning, 

dvs. ledning där det egna handlandet är en reaktion på motståndarens handling vilket ses som 

en begränsning för militära beslutsfattare. Modellen beskrivs också i forskningssammanhang 

som alltför generell. I militära sammanhang är ett snabbt beslutsfattande essentiellt men krig 

                                                 
32

 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Boyd_(military_strategist) (Hämtad 17-4-2012 10:57) 
33

 Widén, Ångström (2005), Militärteorins grunder, S. 189 
34

 FHS (2009), Lärobok i Militärteknik, Volym 3: Teknik till stöd för ledning, S. 14 
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vinns inte enbart av snabba beslut. Konsten att kunna leverera effekt snabbare än 

motståndaren utifrån en snabbt beslutsfattande är det som anses viktigt.
35

 

 

Historien visar att ledningssystem har förändrats efter hand som ny teknologi har 

introducerats i krigföringen. En generell modell för ledningssystem kan därför inte grundas 

utifrån en historisk beskrivning av processer inom ledningssystem. DOODA-loopen är istället 

skapad för att vara generell nog för att gälla för de funktioner som ett ledningssystem ska 

uppnå. De funktioner som DOODA-loopen har funnit sin grund i är de som Martin van 

Creveld framställer i sin bok Command in war: 

 Informationsinhämtning beträffande egna styrkor, fientliga styrkor, väder och terräng. 

 Metoder för lagring, inhämtning, filtrering, klassificering, distribuering och 

presentation av informationen. 

 Situationsbedömning. 

 Fastställa mål och arbeta fram handlingsalternativ för att uppnå dem. 

 Beslutsfattande. 

 Planering. 

 Orderskrivande och överföring av order samt verifiering av framkomst och korrekt 

förståelse hos mottagarna. 

 Granskning av utförd verksamhet med hjälp av feedback, varefter processen upprepas. 

 

Av dessa funktioner var fastställande av mål och feedbackfunktionen viktiga i arbetet med att 

ta fram DOODA-loopen. Teorier inom krigföring var också en viktig del vid framtagandet av 

DOODA-loopen.  Ett exempel på en sådan teori är manöverkrigföring
36

, en teori som lägger 

vikt vid att uppnå systemchock hos motståndaren. Det är av betydelse att fatta och ta beslut 

snabbare än motståndaren och att slå mot dennes kritiska sårbarheter. En god lägesuppfattning 

och förmåga till ett snabbt och bestämt agerande är därför eftersträvansvärt.
37

 

                                                 
35

 FHS (2009), Lärobok i Militärteknik, Volym 3: Teknik till stöd för ledning, S. 15 
36

 Lind (2006), Handbok i manöverkrigföring S. 18 
37
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FIGUR 2. DOODA-Loopen.38 

Processen i DOODA-loopen startas med att ett uppdrag uppdagas för ledningssystemet 

(ledningssystemet representeras av det gråa fältet i figuren). Ledningsfunktionen genererar en 

order som omsätts i militär aktivitet som påverkas av friktioner med allt vad det innebär och 

uppnår i slutändan en effekt. De funktioner som kan ses i det gråa fältet är de funktioner som 

ledningssystemet består av. Dessa tre funktioner: datainsamling, sensemaking och planering 

är en kombination som ska uppfylla van Crevelds ursprungliga åtta funktioner.
39

 

 

Det ska tilläggas att en fjärde funktion förekommer i figuren, det är kommunikationen mellan 

de andra funktionerna. Det är kommunikationsfunktionen som binder ihop processen genom 

att produkter ifrån de andra funktionerna förmedlas vidare till nästa steg. 

Kommunikationsfunktionen gestaltas av pilarna i figuren.
40

 Nedan följer en beskrivning av de 

tre huvudfunktionerna inom ledningssystemet: datainsamling, sensemaking och planering. 

4.2.1 Datainsamling 

”Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en 

gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget 

och överordnat mål uppnås”
41

 

 

                                                 
38
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40
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Underrättelser är som doktrinen beskriver viktigt för den gemensamma lägesuppfattningen. 

Den funktionen uppfylls av datainsamlingen i DOODA-loopen. Datainsamlingen genererar de 

data som sensemakingfunktionen använder, dvs. att den produkt som 

datainsamlingsfunktionen skapar är data. Kommunikationen av data sker på två vis mellan de 

båda funktionerna. Funktionen för sensemaking efterfrågar data när den behöver det vilket 

kan ske genom specifika frågor eller genom en ständig uppdatering av data, till exempel egna 

styrkors position. Funktionen datainsamling kan också sända in data när den bedömer att den 

är nödvändig för sensemakingfunktionen trots att funktionen inte har efterfrågat det, detta kan 

till exempel ske vid oförutsägbar händelseutveckling. Kopplat till citatet ovan så syftar 

datainsamlingsfunktionen till att ge en bild över det som har skett, som ska ske och som det 

kommer att ske i närtid. Givetvis kommer inte den beskrivning av läget som ges vara 

komplett men den ger ändock sensemakingfunkitonen en utgångspunkt att arbeta ifrån. 

Datainsamlingsfunktionen får sin information ifrån sensorer vilka kan vara dels tekniska 

system (läs väderstationer etc.) men det kan också vara människor. Nackdelen med människor 

som sensorer är att de kan tolka och förmedla data på varierande sätt, vilket kan leda till 

ofrivillig vilseledning. Fördelen å andra sidan är att människor kan gå längre än att ge rent 

fysiska data, istället kan människor skapa en bredare innebörd av data. Produkten ifrån 

datainsamlingsfunktionen är alltid data, aldrig information, även om det gäller tolkningar. 

Information för ledning är något som skapas i sensemakingfunktionen ur de data som 

tillhandahålls.
42

 

4.2.2 Sensemaking43 

Sensemaking ses som en viktig del i av ledningsprocessen, vars betydelse har ökat i och med 

dagens fredsbevarande operationer ställer nya krav på stabsarbete. Sensemaking är den 

funktion som med hjälp av data från datainsamlingsfunktionen skapar en förståelse för 

uppdraget dvs. vad som måste göras för att lösa det. Tekniskt stöd, utbildning och metoder är 

faktorer som påverkar hur processen sensemaking genomförs. Sensemaking fastställer målet 

med den militära verksamheten och kan därför hävdas vara den mest vitala funktionen i 

ledningssystemet. Produkten som funktionen levererar är i princip ett Beslut i Stort (BIS) men 

skiljer sig ifrån begreppet genom att i målet enbart beskriva vad som skall göras och inte hur 
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det skall göras. DOODA-loopens funktion sensemaking kräver att förståelse för uppdraget 

och vad som skall göras för att lösa det mynnar ut ifrån den stabsmetodik som används.
44

 

DOODA-loopens funktion sensemaking fordrar att den stabsmetodik som tillämpas gynnar 

processen att förstå uppdraget och vad som krävs för att lösa det. 

4.2.3 Planering 

Begreppet planering definieras i DOODA-konceptet på ett annorlunda sätt än vissa andra 

militära beskrivningar av planeringsprocessen. Ofta definieras planering som den fullständiga 

processen från uppdrag till order. DOODA-loopen skiljer som tidigare nämnts mellan 

funktionerna datainsamling, sensemaking och planering för att kunna klarlägga vilka 

produkter varje enskild funktion levererar i syfte att utvärdera deras inverkan på 

ledningssystemets effektivitet. Produkten som sensemakingfunktionen producerar är det som 

sedan används i planeringsfunktionen. Planeringsfunktionen arbetar med produkten och 

framställer en order, som tillika är planeringsfunktionens produkt. Planeringsfunktionen anger 

följaktligen hur uppdraget ska lösas till skillnad från sensemakingfunktionen som beskriver 

vad som skall göras. Anledningen till att dessa funktioner skall hållas åtskiljda är att det finns 

flera olika sätt att uppnå vadet och det är viktigt att inte låsa vid ett alternativ alltför tidigt i 

processen. Planeringen mynnar som sagt ut i en order, vilket också är hela ledningssystemets 

slutprodukt. Därför är denna del vital eftersom en order styr den verksamhet som skall ske 

och där missförstånd kan få stora konsekvenser. Tekniska system som finns till för att stödja 

ledningssystemen kan här hjälpa till att motverka missförstånd genom t.ex. system för 

grafiska order.
45

 

4.3 BFT 

Blue force tracking är benämningen på en viss typ av system som används som stöd för 

ledningssystem. De ingående delar som finns i ett BFT-system är positionerings- och 

identifikationsfunktion, transceiver (sändare - mottagare), ett kommunikationsnätverk och ett 

användargränssnitt.
46

 Det som skiljer BFT-system ifrån identifierings- och 

igenkänningssystem (IK/ID)
47

 är att deras primära syfte inte är att bidra till en minskad risk 

för vådabekämpning. Det kan ses som en bieffekt att BFT-system bidrar till att minska 
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egenbekämpning men syftet med dessa system är att bidra till en bättre gemensam 

lägesuppfattning. 

4.4 Positioneringsmetoder 

Det finns fem stycken basmetoder för positionering. Den första metoden är att med hjälp av 

omgivningen orientera sig och genom att använda ett hjälpmedel t.ex. i form av en karta, 

metoden kallas terrester navigation. Den andra metoden kallas död räkning och innebär att 

man med matematiska formler beräkna riktning och hastighet och komma fram till var man 

befinner sig, detta förutsätter att den ursprungliga positionen är känd. Tredje metoden är 

navigering via solen, månen, stjärnor etc. denna metod kallas astronomisk navigering. Den 

fjärde positioneringsmetoden är radionavigation vilken använder sig av radiofrekvenskällor 

med kända positioner, hit räknas också sattelitnavigation. Sista metoden är tröghetsnavigering 

som också använder sig av beräkningar av hastighet och riktning men i detta fall är det ett 

tekniskt system som genomför beräkningarna. 

4.4.1 GNSS 

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är en positioneringsmetod som använder sig av 

satelliter. Det finns flera aktörer på satellitnavigeringsmarknaden där den mest kända i 

västerländska kretsar är det amerikanska GPS. Andra GNSS är till exempel ryska GLONASS, 

europeiska Galileo och kinesiska Compass.
48

 

 

GPS 

Det system som den svenska försvarsmakten använder idag är GPS. Systemet är amerikanskt 

och är uppbyggt av deras försvarsmakt, de är också förvaltare av systemet. Sedan 1995 har 

systemet varit fullt ut tillämpligt i militär verksamhet men idag används GPS också i stor 

utsträckning av civila. Tjänsten ger möjlighet till positionering över hela världen dygnet runt 

och oberoende av väder. GPS använder olika frekvensband för civila och militära signaler.
49

 

4.4.2 Tröghetsnavigering 

Ett system för tröghetsnavigering använder sig av de fysiska lagarna för tröghet. D.v.s. en 

massiv kropps tendens att förbli i vila eller rörelse om den inte påverkas av någon yttre kraft. 

En komponent för tröghetsnavigering mäter acceleration och rotation. Ingående sensorer 
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benämns accelerometer och gyroskop, vanligtvis används tre av vardera i en komponent. 

Anledning till att tre av varje används är på grund av att de mäter accelerationen och 

rotationen i rummets tre dimensioner. En komponent för tröghetsnavigering kan placeras i 

princip i vilket fordonssystem som helst eller för den delen på en människa. För att systemet 

ska fungera måste utgångspositionen vara känd. Systemet beräknar alltså sin position utifrån 

senast kända position.
50

 

 

Tröghetsnavigerings noggrannhet påverkas av flera felkällor som t.ex. vibrationer. Felet som 

blir i mätningen gör att felberäkningen av position ökar exponentiellt med tiden. Detta innebär 

att ju längre tid det tar till nästa uppdatering av utgångsposition desto större blir felet i 

positionsbestämning.
51

 

 

Tröghetsnavigering integrerat med GPS 

Vid en integration med ett tröghetsnavigeringssystem och GPS uppnås en synergieffekt som 

ger ett mycket bra positioneringssystem. Som nämnt ovan ökar felet hos ett 

tröghetsnavigeringssystem med tiden, kortsiktigt mäter däremot systemet position väldigt 

noggrant. GPS är inte lika noggrant i positionsbestämning men noggrannheten påverkas inte 

av tiden. Tillsammans uppnår dessa system en hög noggrannhet i positionsbestämning över 

tiden.
52

 

4.5 Kommunikationssystem 

4.5.1 Radio 180 

Radio 180 är en ultrakortvågsradio som används både som bärbar radio på trupp och som 

fordonsmonterad radio. De svenska stridsvagnarna använder radio 180 för kommunikation 

och överföring av data. Radion är framtagen för att kunna verka i en miljö där hot om telekrig 

finns för att säkerställa krav om samband och använder dessutom kryptoteknik. Den 

fordonsmonterade versionen har en högre effekt än den bärbara vilket ger en del fördelar 

avseende räckvidd etc.
53

 Nytt inom det svenska radioområdet är införandet av en radio som 
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baseras på mjukvara kallad GTRS (gemensamt taktiskt radiosystem) som riksdagen beslutade 

om att anskaffa 2007.
54

 

4.6 TCCS 

I de svenska stridsvagnarna används idag ett ledningssystem för stridsledning som benämns 

TCCS (Tank Command and Control System). De svenska stridsvagnarna var de första i 

Europa som kom utrustade med ett sådant system när de köptes från Tyskland. Utöver TCCS 

används en fordonsmonterad radio 180 för kommunikation. TCCS har en grafisk display där 

vagnchefen ser en karta över operationsområdet med sin egen och övriga vagnar i förbandet 

markerade, förbandets stridsvagnar är sammankopplade i ett nätverk för 

informationsöverföring. Positionering av vagnar i förbandet sker med hjälp av GPS och 

tröghetsnavigering. TCCS ger användaren möjlighet att lägga in olika oleat som kan skickas 

mellan vagnarna på förbandet. Detta utgör ett bra komplement till muntliga order över 

radionätet genom att lägga till grafiska order. TCCS är också kopplad till delar av vagnens 

andra system. Detta ger bland annat möjlighet att ta in data ifrån laseravståndsmätning och 

använda detta till att kalla in indirekt eld etc. Föraren av vagnen har också nytta av detta 

system genom att vagnchefen kan lägga in punkter som föraren ska köra efter, dessa visas på 

en liten display vid förarplats. Systemet i de svenska stridsvagnarna uppdaterar sin position 

ungefär var 30:onde sekund.
55

 

 

FIGUR 3. Bilden visar TCCS i svensk stridsvagn 122.56 
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4.7 Utländska system för lägesuppfattning 

Nedan ges en beskrivning av två utländska system för lägesuppfattning. Författaren vill ge 

läsaren en bild system som finns på marknaden idag, utöver det svenska systemet.  

4.7.1 FBCB2 

Force Battlefield Command Brigade And Below 2 är ett amerikanskt system till stöd för 

ledning för brigadnivå och neråt som är integrerat i stridsvagnar, attackhelikoptrar, 

logistikenheter m.m. hos den amerikanska armén (i nuläget över 114 olika system). Systemet 

använder sig av GPS för positionering och har ett inbyggt system för ID/IK. Systemet bidrar 

till gemensam lägesuppfattning eftersom det visar positionen för olika plattformar (fordon, 

vapensystem), soldater, ledningsplatser etc. i realtid. Informationen som systemet 

tillhandahåller kan också föras vidare uppåt i hierarkin och användas i ledningssystem på 

högre nivåer. För att enheter ska synas på den grafiska kartbilden måste de vara utrustade med 

FBCB2-system eller bli manuellt införda, vid det senare alternativet uppdateras inte 

positionen. På samma sätt som egna enheter (som saknar FBCB2) manuellt kan föras in i 

systemet kan användare föra in information gällande fientliga enheters position och 

verksamhet. Användare av systemet kan också skriva order och lägga till grafiska 

förtydliganden (läs samordningslinjer, anfallsmål etc.) på kartbilden och sprida dessa till 

under- och sidoordnade enheter. Överföringen av information sker via radiokommunikation 

eller satellitkommunikation. Systemet är utformat på ett sätt som gör att det kan användas 

tillsammans med andra system som till exempel olika trådlösa modem. Mjukvarans design är 

också inriktad på att vara kompatibel med nyutvecklad mjuk- och hårdvara för att klara av att 

följa utvecklingen inom försvaret. I framtiden ser utvecklarna att systemet ska ha en mycket 

bättre uppdatering än nuvarande, vilket är var femte minut eller efter 2600 fots förflyttning, 

läs ca 800m. Förhoppningen är att systemet ska uppdateras efter 330 fot (ca 100m) 

förflyttning och att nya funktioner ska läggas till. En av de nya funktionerna är t.ex. en 

spårfunktion där användaren ska kunna se var olika enheter har varit.
57
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FIGUR 4. visar en FBCB2-terminal monterad i en amerikansk helikopter.
58

 

 

För att stärka gemensamma operationer mellan de amerikanska vapengrenarna så har man 

börjat installera FBCB2 i vissa flygplan i det amerikanska flygvapnet. Genom detta ska 

information kunna spridas för att underlätta vid till exempel CAS (Close Air Support). Det 

kan också nämnas att FBCB2 har designats för att kunna dela information med den brittiska 

arméns ledningssystem. Erfarenheten som erhållits genom användande av FBCB2 styrker 

hypotesen att en gemensam lägesuppfattning ger möjlighet till snabbare och bättre 

beslutsfattande.
59

 

4.7.2 SIT 

I Frankrike används systemet SIT (Systemed’information Terminal) som är en 

vidareutveckling av ett system som använts i tidigare versioner av franska stridsvagnar. 

Systemet är baserat på operativsystemet Windows vilket ger många fördelar för kommande 

uppdateringar av systemet. SIT ger användaren möjlighet till stridsledning genom 

textkommunikation tillsammans med grafiska order på digitala kartor. Systemet visar också 

egen och andra enheters position med uppdatering var 30:onde sekund eller efter 1600 fot 

förflyttning (ca 500m). Den grafiska bildskärmen visar en kartbild med egna styrkor samt 
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upptäckta och rapporterade fientliga styrkor markerade. Användaren kan välja att se olika 

oleat som t.ex. visar underrättelser (fiendenästen etc.), tekniska funktioner (reparationsgrupper 

m.m.), logistik (förnödenhetstransporter). SIT är designat för att vara kompatibelt med NATO 

standard och ska ha möjlighet att kommunicera via GPRS (General Packet Radio Service) och 

sattelitlänk. I systemet kan användaren rapportera in data som ammunitionsstatus eller 

stridsvärde. Senare versioner av SIT kan konfigureras så att den sortens rapporter sker 

automatiskt.
60

 

 

FIGUR 5. Visar två bilder på SIT i ett franskt stridsfordon61 

 

Alla stridsvagnar och andra fordon som har SIT inmonterat använder samma mjukvara men 

systemet kan vara modulerat för att passa en specifik roll. Med detta menas att SIT systemet i 

t.ex. ett spaningsfordon kan se annorlunda ut än det som återfinns i ett ledningsfordon. Att 

SIT är modullärt innebär också att det kan integreras med andra system som finns i det fordon 

som det har monterats i. System som kan tänkas kopplas ihop med SIT är optronik, 

vapensystem och kommunikation. SIT återfinns nu ibland annat i franska försvarsmaktens 

stridsvagnar, stridsfordon och helikoptrar. Erfarenhet från övning med systemet har visat att 

det tar ca en minut för en fordonsbesättning att skicka detaljerad information om fienden efter 

en stridskontakt.
62
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4.8 Stridsvagnsplutonen 

För ett stridsvagnsförband är eld och rörelse viktiga komponenter för framgång i striden. 

Maximeringen av dessa komponenter sker via samordning, vilket också är en framgångsfaktor 

för ett stridsvagnsförband. En stridsvagnspluton består av tre vagnar där varje vagn har fyra 

mans besättning. Plutonen/gruppen får vid normala förhållanden uppgifterna ta eller försvara 

vilka båda löses genom eld och rörelse.
63

 

 

I strid leder plutonchefen vid normalfall sin pluton via radio ifrån sin vagn, radiosignaleringen 

sker via den fordonsmonterade radio 180. Det är viktigt att förbandet har övat radiodisciplin 

för att korta ner tiden för signalering, rutiner inom detta område syftar till att vinna tid och ha 

möjlighet till att skapa ett försprång i förhållande till fienden. Rutiner och övning är essentiellt 

för stridsvagnsförband, vid strid är tiden knapp och misstag är ofta dyra. För att förbereda 

striden fastställer plutonchefen utgångspunkter för målangivning (UPM) till plutonen. Detta 

är punkter i terrängen som ska underlätta för plutonen att ange mål till varandra, det kan till 

exempel en lada eller en höjd. För att ytterligare underlätta plutonchefens eldfördelning kan 

en målskiss ritas. Skissen ritas i ett anteckningsblock och innehåller intressanta delar av 

terrängen som t.ex. vattendrag, vägar etc. och ofta anges avståndet till dessa.
64

 

 

Vid ett stridsvagnsförband ska anfallsförberedelser och ordergivning hållas så korta som 

möjligt vid anfall. Syftet med detta är för att hålla en hög anfallshastighet och att få 

stridskontakt med fienden tidigt för att denne inte ska ges möjlighet till förberedelser.
65

 

”I krig är endast det enkla möjligt. Enkla planer omsatta i entydiga order som 

snabbt genomförs med kraft leder säkrast till målet.” 

 

Försvarsmakten har anammat uppdragstaktik som sin filosofi för ledning. Det är i allra högsta 

grad en viktig del av stridsvagnsstriden för att uppnå önskad effekt. I strid skall det tas i 

beräkning att plutonchefen också är chef över sin vagn vilket ställer krav på dennes besättning 

att handla exercismässigt. I och med det höga tempot i striden kräver det att chefer vågar ta 

initiativ och ta egna beslut och agera. Det är bättre att ta ett kritiserbart beslut och agera än att 

inte ta något beslut alls och stå handlingsförlamad. Detta ställer också krav på att alla förstår 
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uppgiften och därför är det viktigt med enkelhet i givna order. Plutonchefen bör sträva efter 

att ha en personlig kontakt när denne ger order till underordnade. Detta ger upphov till en 

personlig förståelse av situationen och förbättrar den gemensamma lägesuppfattningen mellan 

de kommunicerande cheferna. Vidare påverkar personkontakt förbandets anda och disciplin 

genom visat föredöme.66 

 

Plutonchefen leder plutonen från den plats där behovet av ledning är stort, striden leds främst 

genom muntliga order, radioorder eller med tecken. En fortlöpande orientering till 

underordnade ger en bättre gemensam lägesuppfattning på förbandet och underlättar vidare 

ordergivning. Stridsledning sköts med stöd av karta och tillhörande stridsledningsoleat, detta 

är det verktyg som används i första hand.
67

 Sambandet på förbandet är en förutsättning för 

ledning och ger chefen fler alternativ i valet av ledningsplats. Vid signalering finns det risk 

för avlyssning. I försök att undvika detta kan trådsamband byggas mellan vagnarna, detta 

gäller dock endast vid försvar av stridsställning eller vid förläggning. För att ytterligare 

minska hotet från telekrigsförband kan plutonchefen beordra radiotystnad.
68

 

 

Tillämpningen av säkerhet för stridsvagnsförband får inte gå över till en överdriven 

försiktighet. Striden innebär att risker kommer att behöva tas och där måste det ske ett 

övervägande vad gällande säkerheten. För att underlätta beslutsfattandet skall lägesrapporter 

kontinuerligt sändas in beträffande förbandets position, fiendeorientering och redogörelser för 

genomförd, pågående och planerad verksamhet.
69

 

 

Vid strid inhämtas underrättelser av stridsvagnsplutonen och dessa skall snarast delges via 

radiosamband eller personlig samverkan till under- och överordnade chefer samt sidoförband. 

Viktigaste angivelsen angående fienden är dennes position men det är eftersträvansvärt att 

rapportera underrättelser enligt ramsan stund, ställe, styrka, slag, sysselsättning, symbol, 

sagesman.
70

 

 

                                                 
66

 Försvarsmakten (2002), Brigadreglemente Armén Stridsvagnspluton/-grupp, S. 100f 
67

 Ibid. S. 105 
68

 Ibid. S. 122 
69

 Ibid. S. 108 
70

 Ibid. S. 119 



Björn Hagberg  30 (44) 

Försvarshögskolan  2012-05-28 OP 09-12 

 

Vid mörkerstrid har stridsvagnsplutonen ungefär samma verkan som vid dagsljus i och med 

att förbandet är utrustat med värmesikten och bildförstärkare. Det bör tas i beaktande att 

mörkret inte nödvändigtvis innebär ett skydd eftersom fienden kan ha samma tekniska 

möjligheter. I mörker blir det de facto lättare att upptäcka mål eftersom värmekällor blir 

lättare att urskilja när temperaturen sjunker. Däremot sänks möjligheten till identifiering 

eftersom stridsvagnarnas värmesikten inte har fullgod upplösning. Detta innebär att förmågan 

till att avgöra vem som är vän eller fiende försämras. Genom att genomföra vissa 

förberedelser kan plutonen till viss del komma till bukt med denna problematik. Det kan ske 

genom att igenkänningsmärken fästs på fordonen, att skjutområden märks upp med lysstavar 

etc.
71

 

 

Ny teknik som företaget BAE systems har utvecklat förväntas i framtiden ge möjlighet till 

bättre identifikationsmöjligheter och då framförallt i mörker. Tekniken består av plattor som 

fästs på utsidan av ett fordonschassi. Plattorna har den unika förmågan att kunna höja eller 

sänka sin temperatur individuellt, vilket kan skapa ett kamouflage anpassat för värmesignatur. 

Tekniken skulle också kunna användas till att visa upp en anropssignal som andra vagnar kan 

se med sitt värmesikte.
72

 

4.9 Telekrig 

Mot elektroniska system finns det hot utöver de verkanssystem som syftar till att kinetiskt 

påverka dessa. Det är system som används inom det elektromagnetiska spektrumet och den 

grenen inom militär verksamhet kallas för telekrig. Telekrig delas in i tre delar; elektronisk 

attack (EA), elektronisk protektion (EP) och elektronisk stödverksamhet (ES). EP är den 

funktion vars uppgift syftar till att minska effekten av fientlig EA. ES innefattar taktisk 

signalspaning och varnare för olika elektromagnetiska källor såsom IR eller UV. Den del som 

tas upp i denna uppsats i störst utsträckning är EA. Elektronisk attack syftar till att uppnå 

verkan genom användande av det elektromagnetiska spektrumet.
73
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4.9.1 EA mot radiokommunikation 

Radiokommunikation syftar till att överföra information mellan en sändare och en mottagare 

via elektromagnetiska vågor. Signalen som sänds kan varieras på olika sätt för att skicka 

information, detta kallas modulering och kan ske via förändring av amplitud, frekvens eller 

fas. Det finns också en möjlighet till digital modulation om signalen är av digital karaktär. För 

att sända ut signalen ifrån en sändare (eller ta emot signalen till en mottagare) krävs en 

antenn. Antennen är den komponent som tar ledningsbunden energi och skickar ut den som 

icke ledningsbunden energi eller vice versa.
74

 

 

Elektronisk attack syftar till att försvåra och fördröja kommunikation, att helt förhindra den är 

väldigt svårt. Först och främst måste kommunikationen upptäckas, om det ej finns tecken på 

att signalering förekommer är det svårt att motivera en insats av elektronisk attack. För att en 

störning av kommunikation ska vara möjlig måste störsignalens effekt vara så pass hög att 

den tar ut informationen som mottagaren annars skulle ta emot. Detta innebär att 

störsändarantennen måste vara inom räckvidd för målet för att ha möjlighet att leverera 

tillräcklig effekt. Ytterligare krav ställs på störsignalen, den måste även sändas vid rätt tillfälle 

och med rätt frekvens. En trafiksignal mellan två källor kan i princip helt överröstas med hjälp 

av störning, men störsignalens effekt måste då vara mycket högre än trafiksignalen.
75

 

 

Utöver elektronisk attack så är elektronisk stödverksamhet också ett medel mot motståndarens 

radiokommunikation. En gren inom ES är taktisk signalspaning, denna syftar till att hämta 

information från motståndarens kommunikation genom det elektromagnetiska spektrumet. 

Genom taktisk signalspaning kan dessa signaler inhämtas och användas till att bestämma en 

radiosändares position genom pejling. Information kan i vissa fall även analyseras och 

därigenom kan visst innehåll i sändningen användas för ytterligare underrättelseinhämtning.
76

 

4.9.2 EA mot navigeringssystem 

När det talas om störning av navigeringssystem handlar det oftast om satellitbaserade sådana. 

Störning av satellitbaserade system är väldigt likt den som tillämpas vid störning av 

radiokommunikation då det är radiosignaler som det handlar om i bägge fallen. GNSS system 

används för att fastställa position, hastighet och tid med en god precision. Beroendet av 
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system av denna art har ökat i både civila som militära kretsar. Signalerna anses vara lätta att 

störa ut och detta ger upphov till att system som använder dessa tjänster blir känsliga för 

elektroniska attacker. Militära system som använder sig av GNSS tjänster har mottagare som 

är bättre konstruerade och mindre känsliga för störning. Att konstruera en störarsändare som 

inriktar sig mot GNSS är relativt enkelt, konsekvensen av detta blir att tillgängligheten på 

dessa störsändare är hög. Detta ger upphov till att militära system som använder sig av GNSS 

teknik ofta har redundanta system för att minska effekten vid systembortfall.
77
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5. Scenariostudie 

5.1 Inledning scenariostudie 

Scenariostudien syftar till att undersöka för- och nackdelar med system för lägesuppfattning. 

Detta genomförs genom att studera hur en stridsvagnspluton löser uppgifter med hjälp av 

systemet TCCS utifrån fem av de grundläggande förmågorna samt hur en pluton löser 

uppgifter utan ett sådant system. 

 

Scenariot utgår från en plutonchefsvagn på en stridsvagnspluton och ser till hur denne löser de 

olika uppgifter som plutonen kan ställas inför. I det ena fallet har plutonchefen det tekniska 

systemet TCCS till hjälp, i det andra fallet har systemet fallit bort på grund av elektronisk 

attack och plutonchefen löser då uppgiften utan stödsystemet. System som använder 

sattelitpositionering är som tidigare nämnts känsliga för EA. 

 

Scenariot innehåller varken terräng eller taktikförknippade förutsättningar utan fokuserar på 

de möjligheter som tekniska system medför. Det som har tagits fram nedan i scenariostudien 

har sitt ursprung ur studiens tidigare redovisade material. 

5.2 Plutonchef utan tillgång till TCCS 

5.2.1 Verkan 

Med den egna vagnen kan plutonchefen verka på ett fullgott sätt. Med en vältränad besättning 

sköter sig vagnen ganska autonomt vilket medger att plutonchefen kan koncentrera sig på att 

leda övriga plutonen. Detta gör denne med hjälp av karta och radiosignalering. Plutonens 

verkan avgörs utifrån planering och övning. För att öka verkan inom vagnen ritas målskisser 

som underlättar plutonchefens målangivelser. 

5.2.2 Rörlighet 

Rörligheten är inte bara en fråga om hur snabbt stridsvagnarna kan köra i terrängen. Här är 

sambandet viktigt för samordningen på förbandet. Med hjälp av stridslinjer på 

stridsledningsoleat kan enheter i plutonen rapportera in var de befinner och på så sätt kan 

plutonchefen få en uppfattning hur väl samordnat förbandet anfaller. Alternativt håller 

plutonchefen ihop plutonen så pass tätt att denne kan ha ögonkontakt och leda plutonen med 

tecken.  
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5.2.3 Skydd 

Risken för egenbekämpning finns alltid i stridsvagnsstrid till följd av det höga tempot. Det är 

därmed viktigt att rutiner för lägesrapportering tränas in och att dessa följs upp noga av hela 

plutonen. Utöver detta märks vagnar för att underlätta identifiering inom förbandet. 

5.2.4 Underrättelser 

Underrättelser är en viktig del i uppbyggnaden av en gemensam lägesuppfattning på plutonen. 

Plutonen ska hela tiden uppdatera plutonchefen med information om fienden via radio eller 

tecken. Plutonchefen får därmed ett bättre underlag för att fatta beslut. 

5.2.5 Ledning 

Plutonchefen leder förbandet via radio, personlig samverkan eller tecken. Genom ledning 

binder plutonchefen ihop plutonens samlade förmågor i syfte att uppnå högsta möjliga effekt 

ifrån dessa. Hjälpmedel är framförallt kartan och tillhörande oleat. 

5.3 Plutonchef med tillgång till TCCS 

5.3.1 Verkan 

Med tillgång till TCCS ökar inte plutonchefens egen vagns verkan nämnvärt. Däremot kan det 

argumenteras för att plutonens verkan ökar. Genom de grafiska möjligheter som systemet 

tillför kan plutonchefen snabbt dela in eldområden och skjutgränser för plutonen. 

5.3.2 Rörlighet 

TCCS implementerade positioneringssystem innebär att plutonchefen på ett lättare sätt kan få 

helhetssyn över plutonens samordning. Noterbart är att systemet uppdateras var 30:onde 

sekund vilket plutonchefen bör ha i åtanke när han överblickar plutonens positioner vid 

snabba anfallsrörelser. 

5.3.3 Skydd 

Förmågan att snabbt kunna se översiktligt var de egna enheterna befinner sig har en stor 

innebörd för att minska risken för egenbekämpning. Denna förmåga är främst en fördel i 

mörkerstrid då det är svårt att orientera sig med hjälp av terrängen. 

5.3.4 Underrättelser 

Underrättelser syftar som bekant till att inhämta, bearbeta och presentera information. TCCS 

hjälper framförallt till med den sista delen av de nämnda uppgifterna, presentera information. 

Plutonchefen kan med TCCS presentera mängder av information grafiskt och sända detta 
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vidare till sina underordnade vagnar. Detta kan till exempel vara information om misstänkta 

punkter eller för den delen civil verksamhet. 

5.3.5 Ledning 

Med TCCS ökar plutonchefens förmåga att leda förbandet. Detta är på grund av att 

plutonchefen kan förtydliga sina muntliga order med grafiska order utan att behöva 

personligen samverka med den underordnade chefen i fråga. Systemet ökar även 

plutonchefens förmåga att leda sin egen vagn genom att ha möjlighet att ge föraren grafiska 

kördirektiv via systemet. 
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6. Analys 

6.1.1 Verkan 

Det finns många faktorer som inverkar på plutonchefens förmåga att uppnå verkan med sin 

pluton. Vad innebär det för plutonchefen att ha ett system som TCCS till hjälp när denne vill 

öka verkan med plutonen. Hur systemet bidrar till verkan är ganska tydligt. Genom att ha 

möjlighet att skicka grafiska order kan plutonchefen peka ut mål på den digitala kartan och 

skicka informationen vidare till övriga vagnar på förbandet. Detta gör att plutonen kan uppnå 

en bra samordning i elden och uppnå en hög effektivitet. Det som kanske är mer intressant att 

analysera är huruvida det finns några nackdelar med att använda TCCS istället för äldre 

beprövade metoder. Den nackdel som författaren har identifierat är att plutonchefens fokus 

kan felprioriteras. Den digitala skärmen som visar en karta över området och plutonens övriga 

vagnar kan tänkas ta upp för mycket tid för plutonchefen. Tid som istället skulle kunna läggas 

till observation genom optroniska sensorer för att hitta mål. Detta ger till följd att vagnen har 

minskad observation och därmed minskar graden av verkan. Trots det att verkansförmågan 

för plutonchefens vagn minskar, behöver detta nödvändigtvis inte betyda att plutonens 

sammanlagda verkan minskas. Tvärtom skulle det de facto kunna innebära att den 

sammanlagda verkanseffekten ökar i och med att plutonchefen leder förbandet effektivare 

genom TCCS. Hursomhelst finns det en risk för att plutonchefen blir för koncentrerad på 

tekniken och glömmer andra viktiga delar i striden. 

6.1.2 Rörlighet 

Genom att ha TCCS får plutonchefen möjlighet att snabbt överblicka sin plutons position och 

kan därmed lättare ta beslut vad gäller manövrering av förbandet. Utan detta hjälpmedel är 

plutonchefen tvungen att följa upp händelser på en vanlig karta och hålla i minnet var de 

andra vagnarna befinner sig. Alternativet är att plutonchefen har visuell kontakt med plutonen 

och på så vis kan se var vagnarna är. TCCS gör inte särskilt mycket för den enskilda 

stridsvagnens rörlighet, men plutonens rörlighet vid anfallsrörelser ökas i och med att 

plutonchefen lättare kan överblicka kartan och förbandet via displayen. Det är svårt att hävda 

att användandet av TCCS skulle påverka plutonens rörlighet negativt. När det handlar om 

förmågan rörlighet och TCCS påverkan på den samma har författaren endast identifierat 

fördelar med användandet av detta system. 
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6.1.3 Skydd 

Förmågan att skydda sina enheter och öka deras chans till överlevnad är något som har blivit 

allt mer viktigt i dagens konflikter. Dagens opinion känner väldigt starkt för egna förluster i 

konflikter som den i Afghanistan till exempel. Något som är än mer kontroversiellt är när det 

finns misstankar om att dessa förluster är orsakade av egenbekämpning. Detta försämrar 

moralen hos soldater men skadar troligtvis också trovärdigheten för förbandet. Med hjälp av 

system som TCCS kan egenbekämpning motverkas inom ett svenskt stridsvagnsförband. Att 

ett sådant system bidrar till att effektivisera det aktiva skyddet på förbandet är uppenbart. Det 

som är intressant att ta upp angående dessa system (även de utländska) är att de har till synes 

lång tid mellan uppdateringarna. Denna tid mellan uppdatering skulle teoretiskt sätt kunna 

skapa en situation där en vagn rör sig in i en annan vagns eldområde trots att den på TCCS 

visas på en annan position. Situationen får emellertid ses som relativt osannolik eftersom 

vagnarna inom plutonen skall ha kännedom om övriga vagnars tilldelade eldområden, men 

risken föreligger ändock. Nackdelen med detta system får anses vara att en vagnsbesättning 

förlitar sig fullkomligt på systemet och tar beslut om bekämpning helt baserat på TCCS. Det 

vill säga att vagnen i fråga skjuter mot en misstänkt punkt innan man via radio eller något 

annat vis har bekräftat att det inte är en vagn tillhörande den egna plutonen som utgör målet. 

6.1.4 Underrättelser 

Som nämnt är TCCS ett betydande verktyg vid hantering av data och underrättelser. 

Datainsamlingsfunktionen i ett ledningssystem får sin information som bekant ifrån sensorer 

som kan vara både tekniska system eller människor. I TCCS kan samtliga vagnchefer inom 

plutonen lägga till och överföra information i form av underrättelser, här blir alltså människan 

verksam som sensor för TCCS. När människor agerar sensorer finns alltid utrymme för 

skiljande interpretation vilket också betyder att det kan förekomma oavsiktlig vilseledning. En 

teknisk sensor såsom en GPS-mottagare kan också ge fel information om den blir vilseledd 

genom störning. När det gäller underrättelser och hantering av dessa är inte felaktig 

information det enda problemet, även om detta kan anses vara det största eftersom det ger 

felaktigt underlag till beslutsfattandet. Ett annat problem som kan tänkas uppstå med dessa 

system är ett överflöd av information. I dagens stridssituationer är oftast inte tillgången på 

information ett problem utan istället uppstår problemet med att bedöma vilken information 

som är relevant och för vem den är det. Här kan det tänkas att TCCS systemet skulle kunna 

försätta vagnchefen/plutonchefen i en sådan situation. En situation där informationen som 
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vagnchefen har tillgång till blir ohanterlig och därmed kan hämma dennes beslutsfattande. 

Istället för att ta ett bristande beslut på grund av felaktig information, kan vagnchefen då 

hamna i en situation där denne inte tar något beslut alls på grund av att denne har för mycket 

information att hantera. Det är den nackdel som har identifierats med TCCS under 

underrättelseförmågan, d.v.s. risken att systemet ger användaren för mycket information som 

denne sedan får svårt att hantera och därmed också agera. 

6.1.5 Ledning 

Ledning är den förmåga som binder samman de övriga förmågorna för att uppnå önskad 

effekt. I och med att TCCS är ett ledningsstödsystem är ledning till synes den förmåga som 

kanske är mest intressant att analysera. Brehmers modell av ett ledningssystem innehåller som 

bekant tre delar (fyra med den sammanbindande kommunikationsfunktionen), datainsamling, 

sensemaking och planering. Ett optimalt tekniskt stödsystem skulle vara utformat så att det 

kunde stödja alla funktionerna i ett ledningssystem fullt ut. Om vi i detta fall väljer att se 

plutonchefen som ett ledningssystem där TCCS är dennes stödsystem för ledning hur bidrar 

TCCS då till de ingående delarna i ett ledningssystem. TCCS bidrag till 

datainsamlingsfunktionen är att den förser plutonchefen med data och presenterar denna 

grafiskt. Det som data i detta fall syftar till är till exempel inrapporterade positioner för 

motståndaren som visas via den digitala kartbilden. Genom detta får plutonchefen en konstant 

ström av underlag till sensemakingfunktionen. Plutonchefens sensemakingprocess är något 

som framförallt sker i dennes huvud, TCCS bidrag till denna funktion är därför svår att sätta 

fingret på. Funktionen går ut på att skapa en förståelse för en uppgift och komma underfund 

med vad som ska göras för att lösa uppgiften. Underlaget som används kommer som sagt 

ifrån datainsamlingsfunktionen men själva förståelsen är något som plutonchefen till synes 

löser rent mentalt. När plutonchefen har skapat sig en förståelse för uppgiften och förstått vad 

som måste göras ska denne därefter bestämma sig för hur den ska lösas. Hur uppgiften löses 

är en del i planeringsprocessen och även här sker det mesta i plutonchefens huvud. Det TCCS 

kan användas till är att ge plutonchefen möjlighet att skissa idéer för genomförande på den 

digitala displayen. Genom detta kan plutonchefen snabbt skapa sig olika alternativ för 

genomförande och därmed skapa sig större valmöjligheter för hur denne vill lösa uppgiften. 

Plutonchefen bestämmer sig för någon av de framtagna handlingsplanerna och skapar sedan 

planeringsfunktionens produkt d.v.s. en order. Vid ordergivning är ett hjälpmedel som TCCS 

onekligen en bidragande faktor till att skapa förståelse för ordern. När plutonchefen ska 
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orientera sina underställda inför en ordergivning kan denne komplettera den muntliga 

orienteringen med grafiska förtydliganden. Vidare kan det tänkas att orienteringen inte 

behöver vara i samma omfattning eftersom TCCS har givit plutonen kontinuerlig uppdatering 

om till exempel den egna verksamheten. Plutonchefen kan dessutom ge de underställda 

målbildsoleat, oleat för GFI (genomförande idé)och stridsledningsoleat via TCCS som ger en 

bättre förståelse för ordern. För att summera kan det sannerligen påstås att TCCS ger 

plutonchefen ett stort stöd i utövandet av den grundläggande förmågan ledning. Med 

föregående mening i minnet vänds fokus mot frågan huruvida det kan finnas några nackdelar 

med TCCS vid tal om förmågan ledning. Rent tekniskt medför TCCS till synes endast 

fördelar, men kan det möjligen innebära någon nackdel på något annat plan. Studeras 

reglementet för stridsvagnstrid framhävs att chefen ska sträva efter personlig samverkan med 

sina underställda. Detta kan dels vara för att det är lättare att beskriva något om man kan se 

personen man pratar med, ha möjlighet till att gestikulera, visa på kartor etc. Det kan också 

medföra en positiv effekt på förbandets moral på grund av att chefen bedriver personlig 

ledning. En annan fördel som personlig samverkan medför är att du som chef kan se personen 

som tar emot ordern i ögonen och har därmed lättare att se om denne har uppfattat ordern 

korrekt. Med TCCS får chefen som det ser ut tillräckliga verktyg för att kunna leverera 

förståeliga order utan personlig samverkan. Detta skulle i vissa fall kunna innebära att en 

plutonchef använder sig i alltför stor utsträckning av TCCS och därmed bedriver ett allt 

mindre personligt ledarskap. Detta är något som författaren anser skulle vara en nackdel med 

användandet av systemet TCCS. 
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7. Resultat 

7.1 Diskussion 

Systemet TCCS får idag anses vara relativt gammalt, det har funnits på förband i över tio år 

och är ett välbeprövat system. I framtiden finns planer på att byta ut detta system mot ett 

liknande system som är nyare och mer integrerbart med övriga delar i Försvarsmakten. 

Dagens försvarsmakter blir allt mer och mer tekniskt beroende, inte minst med system 

liknande TCCS. Tekniken utvecklas för att föra med sig flertalet fördelar men framförallt för 

att underlätta ledning av förband. Författaren har därför funnit det intressant att vända på 

myntet och undersöka risker med denna utveckling genom att ta fram för- och nackdelar. 

Studien har som bekant fokuserat på systemet TCCS, detta var dels på grund av att författaren 

har egen erfarenhet av systemet och dels för att systemet används av svenska förband. Studien 

har dock också belyst två utländska system i syfte att ge läsaren en viss inblick i den tekniska 

utvecklingen utanför Sveriges gränser samt vad som finns på marknaden idag. 

7.2 Svar på frågeställning samt slutsats 

För att återkoppla till studiens inledande avsnitt redovisas nedan uppsatsens frågeställning: 

– Vilka för- och nackdelar finns det med användandet av systemet TCCS? 

 

De för- och nackdelar som författaren genom analysen kommit fram till framförs nedan: 

Fördelar 

– Ökad effekt av verkan för stridsvagnsplutonen som eldenhet. 

– Ökad möjlighet till manövrering av plutonen, med andra ord ökad rörlighet.   

– Minskad risk för egenbekämpning vilket innebär ett ökat skydd. 

– Bättre gemensam lägesuppfattning inom plutonen till följd av att information sprids med 

hjälp av systemet. 

– Ökad förmåga att ge snabba och tydliga order med grafiskt hjälpmedel. 

 

Nackdelar 

– Risk för minskad effekt av verkan för plutonchefens stridsvagn som eldenhet. 

– Risk för övertro på systemet vid identifieringssvårigheter och att beslut om bekämpning tas 

enbart utifrån information från TCCS. 
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– Risk för att användaren får för mycket information som skapar ett överflöd av 

beslutsunderlag och hämmar beslutsfattande.  

– Risk för minskat personligt ledarskap. 

 

Genom att göra en jämförelse mellan en stridsvagnspluton med TCCS och en 

stridsvagnspluton utan TCCS har författaren kommit fram till ovanstående för- och nackdelar 

med systemet. Fördelarna som författaren har identifierat får anses vara förväntade eftersom 

de stämmer ganska väl överrens med hur företag som säljer liknande system marknadsför 

dessa. Nackdelarna beskrivs i listan som risker vilket betyder att de inte nödvändigtvis 

behöver innebära minskad effekt. Författaren har kommit fram till att många av nackdelarna 

med TCCS ligger i symbiosen med användaren. Det vill säga att hur nyttjaren väljer att 

använda sig av systemet spelar en stor roll för huruvida riskerna blir verklighet eller ej. 

 

Slutsatsen för studien är att en användare av TCCS bör ta i beaktande och reflektera över hur 

denne använder systemet. Genom detta kan en användare få ut den önskade effekten ur det 

tekniska systemet d.v.s. öka systemets militära nytta. 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

Det viktigaste är kanske att fortsätta med undersökningar om hur system som TCCS ska 

användas i Försvarsmakten. Det är ytterst osannolikt att ett system för BFT helt kommer att ta 

över hur en stridsvagnspluton leds, de äldre metoderna kommer troligtvis alltid finnas kvar på 

ett eller annat sätt. En viktig aspekt i det hela är att fråga sig var stridsvagnsplutonen kommer 

att verka i framtiden. Är det på mission i något varmt land eller är det vid Sveriges norra 

gräns? Den miljö som stridsvagnarna befinner sig i kommer att ställa olika krav på ett system 

som TCCS. Nedan ges förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

– Hur används TCCS vid dagens kontraktsanställda stridsvagnsplutoner? Vilka 

tillvägagångssätt tillämpas? 

 

– Hur ser uppfattningen ut bland stridsvagnsplutonchefer ute på förbanden angående TCCS? 

Hur förhåller de sig till systemet?  
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