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Sammanfattning 
Det finns ett behov hos Försvarsmakten att effektivisera förberedelserna av en övning i taktisk 

träning för soldater, då det idag är arbets- och tidskrävande för övningsledningen att manuellt 

dela filer till varje dator som ska ingå i övningen. 

Examensarbetet handlar om att skapa ett fildelningsprogram för det interna nätverket på 

försvarsmaktens internationella centrum (Swedint). Programmet används av 

övningsledningen för att på ett effektivt sätt ladda upp filer på en server som i sin tur initierar 

samtliga datorer på nätverket att ladda ner aktuella filer. Programmet är utvecklat i det objekt-

orienterade programmeringsspråket C#, .NET och ska användas på Swedint/livgardet i 

Kungsängen och eventuellt även anläggningen i Kvarn och Hemvärnets stridsskola. I 

jämförelse med den tidigare använda metoden för att distribuera filer, effektiviseras 

övningsledningens arbete upp till 80 gånger vid användandet av det utvecklade programmet. 

På så sätt har övningsledningens arbete reducerats när det gäller förberedelse av en övning. 

Abstract 
The Swedish Armed Force has a need to streamline the preparation of an exercise in tactical 

training for soldiers because the preparation of an exercise is currently laborious and time 

consuming when commanders manually share files to each computer that will be included in 

the exercise. 

The degree project was to create a file sharing program within the internal network of the 

Defence Forces’ international centre (Swedint). The program is used by the training 

management to effectively start up an exercise where soldiers train tactical training in a 

simulated combat environment. The training management use this program to upload files to a 

server which notifies all the computers on the network to download these files. The program 

is developed in C# which is an object oriented programming language that is a part of the 

Microsoft platform .NET and it will be used in Swedint/livgardet in Kungsängen and possibly 

in the facility in Kvarn and Hemvärnets stridsskola. In comparison with the previous method 

used to distribute files, this program streamlines the process of file transfer up to 80 times, 

and thus reduces the work for the training management in terms of preparation for an 

exercise. 
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1 Introduktion 
Försvarsmakten [19] sysslar idag med att förbereda soldater för att kunna gå ut i krig genom 

utbildning, träning och skarpa insatser. Utbildningen samt träningen sker i en simulerad 

stridsmiljö, på övningsfält och i verkligheten [50]. 

År 2012 beslutade Försvarsmakten [19] att införskaffa ett datorspel vid namn Virtual 

Battlespace (VBS) [1] för att träna markstridsförbandens förmågor i klassrumsmiljö. Att 

genom datorspel kunna simulera olika stridsmiljöer har blivit allt mer vanligt för olika 

försvarsmakter runt om i världen [1].  

VBS [44] är skapat av företaget Bohemia Interactive Simulations (BISim) [26], vilket har sitt 

ursprung i Tjeckoslovakien. BISim har tidigare utvecklat ett stridsspel vid namn Operation 

Flashpoint [58] som under sitt debutår 2001 blev årets mest sålda spel i världen.  

BISim [26] har idag utvecklats till ett multinationellt företag som har utvecklingsstudios i 

länder över hela världen såsom Australien, Tjeckien, USA och Storbritannien [59]. 

Redan 2001 såg den Amerikanska marinkåren behovet av att träna strid i virtuell miljö [1]. De 

såg möjligheten att skära ner de ekonomiska kostnaderna för en övning genom att använda 

datorspel vid träning av soldater. Den Amerikanska marinkåren var med och stöttade BISim’s 

[26] utveckling av VBS [44] från plattformen som användes i Operation Flashpoint [58]. 

Utvecklingsarbetet bestod av att det lades till flera funktioner för militär träning, såsom 

exempelvis utvärderingsverktyg och övningsledning. År 2003 blev även Australienska 

försvaret kund hos BISim [26] och stöttade vidareutvecklingen av VBS [44], bland annat för 

operationell analys. Efter det har VBS [44] utvecklats till en väl använd produkt i flera länder, 

och idag är Svenska Försvarsmakten en av de största kunderna.[1] 

Idag används den uppdaterade versionen av VBS [44] i den Svenska Försvarsmakten [19], 

vilken är VBS2 [43]. VBS2 [43] släpptes på marknaden 2007 och har hittills sålts i över en 

halv miljon exemplar [1].  

 

1.1 Bakgrund  

VBS2 [43] är ett FPTS (First Person Tactical Shooter) [13] datorspel av typen Serious Game 

[14] som ska träna enskilda soldaters färdigheter.[1] FPTS är en datorspelstyp där det som 

spelaren ser på bildskärmen motsvarar spelfigurens synfält. Datorspel av denna typ är ofta 

mer realistiska och innehåller moment där spelaren måste använda taktik och sitt taktiskt 

tänkande, ofta tillsammans med medspelare [65]. 

Serious Game [14] tillverkas för att i första hand användas i utbildning, där spelarens resultat 

används som data för att kunna ge feedback efter ett avslutat spel.  
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Träningen av de enskilda färdigheterna går ut på att soldater samt högre utbildade inom 

militären, upp till bataljonsnivå, sitter i klassrumsmiljö där de övar taktisk beslutsfattning i en 

simulerad stridsmiljö.  

Övningsledarens arbete är att bygga olika scenarier och sedan implementera dessa i alla 

datorer som ska användas vid en övning i VBS [43]. Scenarier handlar om att beskriva den 

miljön där övningen ska utföras samt händelseförloppet i övningen. Miljön kan exempelvis 

vara en simulerad avbildning av en verklig plats. 

Allt sedan införskaffningen av VBS-spelet på Swedint [7] har övningsledaren varit tvungen 

att manuellt implementera scenarier i varje enskild dator vilket är tidskrävande samt 

ineffektivt genom att varje uppdatering inkluderar 20 datorer som tar ca 2 min/ dator.  

 

1.2 Problem & problemställning 

Det finns ett behov inom försvarsmakten att effektivisera övningsledningens arbete när det 

gäller förberedelse av taktisk träning i datorspelet VBS2 [43]. 

Det är arbets- och tidskrävande att implementera nybyggda scenarier och spelfiler såsom 

flaggor, vapen med mera i samtliga datorer som ska användas vid en övning. Idag måste 

övningsledaren gå till varje dator som ska användas vid en övning med ett USB-minne 

innehållande de spelfiler som ska användas. Övningsledaren måste sedan implementera 

spelfilerna i VBS2 [43] på varje dator.  

Försvarsmakten [19] vill ha ett fildelningsprogram som skickar filer från en klient till en 

server som i sin tur meddelar de anslutna klienterna, på samma nätverk som servern, att nya 

filer finns tillgängliga för nedladdning. Programmet ska förutom att uppdatera scenarier och 

spelfiler, även kunna radera filer från servern och klienterna på nätverket. För att kunna stödja 

övningsledaren och effektivisera uppdatering av filer, studeras följande problemställning:  

Hur ska effektiviseringen av implementationen av scenarier och spelfiler genomföras för att 

minska tidsåtgång och stödja förberedelse av övningar i VBS2 [43]? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva utvecklingen av ett program som ska underlätta arbetet för 

övningsledningen när det gäller förberedelse av en övning i VBS2 [43] på Swedint/livgardet.  

Arbetets syfte är att utveckla ett program för Swedint/livgardet som är lätthanterligt och 

effektiviserar arbetet för övningsledningen. Programmet som ska skapas ska snabba på 

processen att implementera scenarier i samtliga datorer som ska användas vid en övning. 

Tanken med programmet är att övningsledaren väljer de scenarier som ska finnas med i en 

övning och skickar sedan dessa till en server på samma nätverk som distribuerar de nytillagda 

filerna till alla anslutna klienter. Klienterna laddar i sin tur ner filerna till rätt katalog på den 

lokala hårddisken och är redo att användas i VBS2 [43]. 
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1.4 Mål 

Målet med arbetet är att leverera ett program som tids- och arbetsmässigt effektiviserar 

arbetet för övningsledaren när denne förbereder en övning där soldater tränar taktiskt träning i 

en simulerad stridsmiljö.  

Det generella målet är att programmet ska kunna användas av andra företag i näringslivet där 

behovet finns att distribuera filer till datorer på dess interna nätverk. Programmet kan också 

användas av företag som endast vill skicka filer från klient till klient eller från klient till 

server.  

Programmet är till för övningsledaren på Swedint [7] och ingen annan. Risken finns dock att 

andra personer kommer att använda det. Programmet som övningsledaren använder ska kunna 

komma åt filer på alla datorer på nätverket eftersom en fil som finns på en dator, säg klient-

datorn VBS02, ska kunna distribueras till alla andra datorer i datorsalen. Detta 

uppbyggnadssätt leder till att användaren kan radera spelfiler och scenarier som en annan 

person byggt på en dator, vilket inte är önskvärt.    

Eftersom risken kommer finnas att användaren råkar radera oönskade filer på servern och på 

alla klient-datorer, är det ett mål att leverera ett användarvänligt och tydligt program som 

varnar användaren vid borttagning av filer. Anledningen till att programmet ska vara 

användarvänligt är att användare utan datorvana ska enkelt kunna följa de steg för att 

distribuera/radera filer och mappar. 

Programmet ska vara byggt på det sättet att dess hållbarhet är god. Vill försvarsmakten 

använda programmet på anläggningen i Kvarn ska det bara vara för dem att ändra ett fåtal 

rader i en konfigurationsfil som medföljer vid leveransen. Konfigurationsfilen innehåller 

sökvägar samt anslutningsdata till servern. Programmet ska vara utvecklat i den senaste 

versionen av .NET, vilken är .NET 4,5 [46]. 

 

1.5 Metod  

Det finns två olika metoder att arbeta efter när det gäller forskning, kvalitativt [2] och 

kvantitativt [3]. 

Att arbeta efter en kvalitativ metod betyder att observation sker kring problemet som ska lösas 

och det samlas information kring det. Denna metod beskrivs som ostrukturerad då 

information och teorier kan ändras under arbetets gång.[2]  

Den kvalitativa metoden använder ofta induktiv arbetsmetod [2][Figur 1], vilket betyder att 

forskaren har på vägen i sitt arbete dragit slutsatser och formulerat en teori utifrån 

observationer och generaliseringar av forskningsresultatet. 

En beteckning på kvalitativa metoder är att mycket information samlas om ett visst 

arbetsområde, medan den kvantitativa metoden riktar sig till ett större område med lite 

information om flera objekt.[2]  
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Den kvantitativa metoden är mer strukturerad till skillnad från den kvalitativa metoden. 

Datainsamlingen och frågeställningen ändras inte under arbetets gång, utan är fastlagda från 

början. Den kvantitativa metoden använder ofta en deduktiv forskningsansats [3][Figur 1]. 

Med deduktion menas att genom en metod bevisas en teori vilket visas i bilden nedan [Figur 

1] där forskaren har en teori(modell) som bevisas genom hypoteser och observationer genom 

arbetets gång. Metoden som används är bevisat bäst för att uppnå det önskade resultatet.[3]  

Både den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden använder sig av olika 

datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. För att få en uppfattning om hur väl de 

mäter använder man sig av begreppen validitet och reliabilitet. Det är lite olika hur de olika 

begreppen används inom forskning med kvantitativ respektive kvalitativ ansats. När den 

kvalitativa ansatsen användas då arbetas det kontinuerligt med validiteten och reliabiliteten 

under hela projektet medan vid användandet av den kvantitativa metoden har det redan innan 

datainsamlingen börjat bestämts en metod för datainsamlingen med god validitet och 

reliabilitet som passar projektet. I ett projekt ska det hela tiden strävas efter hög validitet och 

reliabilitet där validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget medan reliabilitet 

avser att det mäts på ett tillförlitligt sätt.[63]  

 

Figur 1: Induktiv och deduktiv forskningsansats[64] 

Vid arbetet med projektet används den kvalitativa metoden. Slutsatsen och teorin formuleras 

under arbetets gång samt ett problem beskrivs av ansvarig övningsledare på Swedint [7] och 

en kravspecifikation ges ut. Problemet observeras och analyseras genom informationssökning 

på internet. Flera teorier formuleras om hur problemet ska hanteras och under tidens gång kan 

dessa teorier ändras då programmets kravspecifikation kan ändras [4].  

I projektet som genomförs är validiteten samt reliabiliteten hög. Anledningen till att 

validiteten är hög är för att det som mäts i projektet är ren data såsom ip-adresser, 

katalogstrukturer, portnummer, vilket är relevant för projektet. Reliabiliteten mäts på ett 
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tillförlitligt sätt då båda två i projektgruppen gör mätningar och sedan jämför resultaten, detta 

leder till att reliabiliteten är hög.  

I uppsatsen skrivs det inte bara detaljerat om programmet utan även de olika områdena som 

programmet berör, vilka är Försvarsmaktens [19] användning av VBS2 [43] samt 

funktionaliteten hos VBS2 [43]. Detta kan ses som att både den kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoden används då kvantitativa metoden riktar sig till ett större område med lite 

information om flera objekt och att den kvalitativa metoden riktar sig till ett litet område med 

mycket information [3].  

Arbetets forskningsansats är induktiv eftersom vägen som ska följas för att slutföra projektet 

bestäms utefter en kravspecifikation [4]. Denna väg bestäms tillsammans med medarbetare på 

Sjöland & Thyselius [18], som har stor erfarenhet inom det programmeringsspråk som ska 

användas.  

Det finns olika modeller att arbeta utefter när det gäller systemutveckling. Alla har sina för- 

och nackdelar. De metoder som är aktuella i arbetet är: Scrum, Extrem programmering och  

Vattenfallsmodellen. Scrum och Extrem programmering går under namnet ”Agil 

systemutveckling”, medan vattenfallsmodellen är en sekventiell systemutvecklingsmodell [5]. 

De agila systemutvecklingsmodellerna är även kallade lättrörliga modeller vilket betyder att 

de ofta anpassas efter det behov som finns i projektet [51]. En sekventiell 

systemutvecklingsmodell bygger på att faser utförs i tur och ordning och inte parallellt.     

Scrum [52] är en metod där arbetet färdigställs i iterationer med tydliga överlämningar mellan 

grupper när arbetet går från en iteration till en annan. 

Extrem programmering [53] är en kodcentrerad process och är en av de mer populära 

lättviktsprocesserna som används idag. Extrem programmering är en testdriven 

utvecklingsmetod där en uppgift som är slutförd testas direkt. Testerna körs för att kontrollera 

om den skrivna koden uppfyller de krav som är satta. När alla tester är godkända 

implementeras koden i system, annars görs koden om tills dess att krav uppnås. 

Vattenfallsmodellen [5] presenterades under 70 talet och är en grundläggande modell som 

bygger på sekventiell utveckling. Denna modell förekommer oftast inom systemutveckling 

och idén med modellen är att aldrig påbörja ett nytt steg om inte det nuvarande steget är 

slutfört.   

De vanliga stegen i vattenfallsmodellen [5] är i följande ordning, Kravspecifikation, 

Designspecifikation, Konstruktion, Test, Underhåll [45]. 

I det första steget, kravspecifikation, tas alla krav fram, vilka produkten ska uppnå. Dessa 

sammanställs och tas med in i nästa steg. 

I steget design analyseras kraven som tagits fram i det tidigare steget. Här bestäms det vilken 

utvecklingsmiljö som ska användas, samt en plan för genomförandet. 

I nästa steg, konstruktion, tillverkas produkten utifrån vad man kommit fram till i de tidigare 

stegen.  
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I nästa steg testas produkten och resultatet jämförs med de krav som tidigare satts upp. Om 

kraven är uppnådda är produkten klar för leverans. Det är också i detta steget eventuella 

buggar upptäcks och dokumenteras. 

Det sista steget innebär att det sker ett kontinuerligt underhåll av produkten. Det är i detta steg 

buggarna som upptäckts i testfasen åtgärdas. 

   

Det finns en stor risk vid användning av vattenfallsmodellen. Om det uppstår ett fel vid 

testerna, kan det betyda att det inte finns tid för korrigering då projektet har gått så långt att 

det snart är dags för installation och överlämning av programmet. Tidsperspektivet är en av de 

största anledningarna till att denna modell inte används flitigt idag och därför kallas ibland för 

Faith-Driven Development (FDD) [6]. FDD betyder att en idé tas fram och följs tills slutet av 

projektet med tro och hopp om att det önskvärda resultatet ska uppnås.  

I utvecklingen av programmet används en modifierad version av vattenfallsmodellen, där 

samma steg följs men med en upprepning av det andra (Design) till fjärde (Test) steget i 

iterationer [Figur 5]. Vid varje test genomförs en diskussion tillsammans med 

kontaktpersonen på Swedint [7] där resultaten analyseras och nya mål sätts upp inför nästa 

test. På så sätt kan eventuella fel identifieras och dessa kan korrigeras tidigt i kodandet. 

Arbeta iterativt genom att sätta upp mål för varje iteration är effektivt när det gäller denna typ 

av IT-projekt. 

Metoden som används för att skapa ett användarvänligt program är att vid varje avslutat test 

säkerhetsställa med övningsledaren på Swedint [7] om denne tycker att programmet är 

tillräckligt användarvänligt. Är övningsledaren inte nöjd med användarvänligheten av 

programmet kommer denne med förslag på vad som kan förbättras. 

Den modifierade modellen av vattenfallsmodellen [5] väljs som metod i utvecklingen av 

programmet för att den uppfyller de krav som sätts upp. Kraven som sätts upp är att 

projektgruppen ska vara trygga med den metod som används och att metoden ska vara enkel 

att använda. 

 

1.6 Avgränsningar 

Hänsyn kommer inte att tas till uppstart av alla klienter genom en knapptryckning eftersom 

det inte är ett primärt krav från kunden. Programmet ska inte heller kunna stänga av och starta 

om de anslutna klienterna på nätverket på grund av att det inte anses effektivisera 

övningsledningens arbete tillräckligt mycket. 

I den första versionen som levereras kommer det inte tas hänsyn till att användaren ska kunna 

välja vilka datorer som de valda filerna ska distribueras till, vilket var ett av de första kraven 

som ställdes på systemet. 
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1.7  Disposition 

Kapitel två beskriver detaljerat om hur Försvarsmaktens internationella centrum, Swedint [7], 

förbereder deras soldater inför arbete i multinationella fredsoperationer. Även arkitekturen i 

utbildningsmiljön beskrivs. Soldaterna förbereds i klassrumsmiljö där de övar taktik med 

hjälp av ett datorspel. Här beskrivs även datorspelets bakgrund, dess användning och syftet 

med användningen i Försvarsmakten [19]. 

I kapitel tre beskrivs det hur examensarbetet utförs, både i metod och utvecklingssätt. 

Metoden för examensuppsatsen och metoden för hur arbetet har gått till beskrivs i detta 

kapitel.  

I kapitel fyra beskrivs utvecklingen av programmet från början till slut. Här redogörs även hur 

tester går till, dess förberedelse samt dess utvärdering. 

I kapitel fem redogörs det för hur det utvecklade programmet är uppbyggt. En arkitektur över 

programmets uppbyggnad finns med i en bild samt händelseförloppet av programmets 

användning. Kapitlet avslutas med en utvärdering av programmet. 

En slutsats av examensarbetet samt en diskussion med egna reflektioner och om 

vidareutveckling av programmet finns i kapitel sex. 
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2 Swedint 
Swedint [7] är Försvarsmaktens internationella centrum och finns idag på Försvarsmaktens 

[19] anläggning livgardet i Kungsängen. Där förbereds svenska och utländska civila 

tjänstemän, officerare och poliser för arbete i multinationella fredsoperationer inom ramen för 

FN och Nato/PFF (Partnerskap för fred) [7]. Swedint [7] tar emot nationella och 

internationella grupper till kurser som innehåller det mest aktuella internationella 

stabsarbetsmetoderna baserat på pågående operationer [7]. 

På Swedint [7] tränas soldaterna i en simulerad stridsmiljö. Träningen sker i en datorsal med 

ett tjugotal datorer. Fyra datorer är placerade i ett annat rum med utsikt över resten av 

datorerna. En av de fyra datorerna som är placerade i detta rum används av övningsledningen 

som administrationsverktyg för övningen. Den dator som används av administratören har 

samma funktionalitet som de andra datorerna i datorsalen vid en övning. Innan och efter en 

övning är det dock en skillnad. Denna dator kör administrationsverktyget. Via 

administrationsverktyget skapar övningsledningen scenarier både före och under en övning. 

Övningsfilerna måste läggas till på alla datorer i datorsalen när en övning ska ske, vilket görs 

genom att övningsledningen laddar in filerna med en USB-sticka i varje enskild dator. 

 

Figur 2: Datorsal på Swedint [7] 
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Datorerna [Figur 2] som används för träning av soldaterna är placerade avskilt från 

administrationsdatorerna och har som uppgift att köra de scenarier som övningsledningen har 

skapat. 

En server finns tillgänglig där övningsledaren laddar in nyskapade scenarier. Servern fungerar 

som en backup för alla övningsfiler vid en eventuell dokumentationsförlust. Utöver backup-

funktionen som servern tillhandahåller idag utför den inte någon annan viktig uppgift.  

 

2.1 VBS2 – Virtual Battlespace 2 

VBS2 [43] är ett FPTS (First Person Tactical Shooter) [13] - spel och är framtaget av 

företaget Bohemia Interactive Simulations, (BISim) [26]. Med first person shooter (FPS) [12] 

menas att spelaren ser spelkaraktären ur första-person perspektiv, dvs genom ögonen av 

spelkaraktären [12]. Tactical shooter är en ”subgenre” av FPS och är till skillnad från vanliga 

FPS spel simulerad till att vara realistiskt [13]. I FPTS använder spelare äkta militär taktik för 

att uppnå målen i spelet, vilket gör taktik och försiktighet till det viktigaste inom spelet [13]. 

VBS2 [43] är en COTS-produkt (Commercial-Off-The-Shelf) [27], vilket betyder att spelet 

kan licensieras och köpas på en öppen marknad [27]. Skillnaden mellan VBS2 [43] och andra 

krigsspel är att VBS2 [43] är ett serious game [14]. Spel av typen serious game [14] är inte 

tillverkade för att skapa nöje hos användarna utan dess syfte är att lära ut samt inhämta 

spelresultat [1]. Spelen används bland annat inom försvar, sjukvård, forskning och 

stadsplanering och är en simulering av verkliga händelser eller processer avsedda för att lösa 

ett problem [14].  

VBS2 [43] bygger på spelet Arma 3 (Armed Assault 3) [28][Figur 3] som kom 2012 [15]. 

Idén med VBS2 [43] var att ge militären möjligheten att på ett relativt billigt sätt kunna träna 

soldater och högre utbildad personal vid olika försvarsmakter runt om i världen [15]. I spelet 

ges det en möjlighet för övningsledningen att använda sig av en scenarie-editor [15]. En 

scenarie-editor skapar olika träningsscenarion, vilket används vid olika övningar hos militären 

[15]. Scenarier kan skapas på så sätt att de avbildar riktiga områden med hjälp av en karta 

som underlag och inte bara något påhittat. Det finns stöd för scenarier som är över 10 000 km
2
 

samt antal spelare som kan delta samtidigt överstiger 100 [1].  

Övningsledningen kan också använda sig av en realtids-editor [34][15] vilket gör det möjligt 

för dem att påverka det pågående scenariot på olika sätt. Ett exempel på hur realtids-editorn 

används är att det under en övning ska fritas en gisslan på en specifik position. Gruppen som 

ska frita gisslan får order av högre befäl att sätta i gång operationen. 

Mitt under övningen vill övningsledningen att det ska ske en explosion på vägen fram mot 

målet eller att ett flyganfall påbörjas under övningen. Gruppen måste då hitta på en ny strategi 

om hur de ska frita gisslan.  

VBS2 [43] har även en viktig funktion när det gäller utbildning i simulerad stridsmiljö och det 

är After Action Review (AAR) [29], dvs. möjlighet att spela in en körning av ett scenario och 

i efterhand kunna spela upp och analysera förloppet [15]. AAR är en viktig funktion på grund 
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av att eleverna behöver få återkoppling på den nyss genomförda övningen för att kunna 

utvecklas i deras träning. Spelresultaten från ett scenario kan användas som beslutsunderlag i 

den riktiga världen [1].  

De scenarier som övningsledningen bygger kommer att sparas till olika filer. Filerna måste 

föras över till de datorer som övningen kommer att exekveras på och det är där programmet 

som utvecklas i detta projekt kommer att användas. 

 

Figur 3: Spelscenario ur Armed Assault 3 [1] 

 

2.2 Försvarsmaktens användning av VBS2 

Det finns fyra olika förband i Sverige som använder sig av VBS2 [43] för militär träning. 

Förbanden är Markstridsskolan (MSS) [30] i Kvarn, Swedint [7] på Livgardet, 

Trängregementet (TrängR) [31] i Skövde och Hemvärnets Stridsskola (HvSS) [32] i Vällinge. 

Träningen riktar sig till olika målgrupper för de olika förbanden. MSS använder VBS2 för 

elever på officersprogrammet (OP) och grundläggande soldatutbildningen (GSU) [33]. 

Swedint [7] använder VBS2 [43] vid träning av samtliga befattningar. Användningen av 

VBS2 [43] på TrängR [31] riktar sig mot elever som går YBK-kurser och kurser för kadetter 

[16]. Användningen av VBS2 [43] på HvSS riktar sig mot elever som utbildas till grupp- och 

plutonsbefäl [16].  

Förbanden använder sig av VBS2 [43] för att öva olika typer av stridssituationer [16]. 

Exempel på användning av VBS2 [43] är träning i stridsledning för chefer, försvar/anfall, 

kulturell medvetenhet och hur en konvoj ska ledas [16]. Moment som skjutgränser, 

manövrering och indirekt eld i bebyggelse är svårt att genomföra i verkligheten och 

genomförs därmed i VBS2 [43]. 



11 

 

Träningen genomförs i grupp där ett befäl ger order hur soldaterna ska agera. Anledningen att 

träningen sker i grupp och inte enskilt är att samarbetsförmågan ska bli bättre i truppen och att 

befälen ska bli bättre på att styra en grupp. Det finns möjlighet att träna på egen hand men det 

kan då leda till att soldaten eller befälet endast spelar för nöjes skull. Det går också att träna 

mot varandra det vill säga att det sätts upp två lag som möts i strid. Detta undviks i förbanden 

eftersom det kan påverka soldaternas inlärningsförmåga negativt då vinnarinstinkten kan ta 

över och det läggs mindre fokus på själva taktiken [16]. 

2.2.1 Genomförande av en övning 

Innan genomförandet av en övning förbereder sig övningsledaren genom att bygga de 

scenarier som kommer att användas i övningen. Det bestäms vilka vapen, vilka fordon samt 

vilken miljö som ska användas i övningen. Scenarierna byggs i en scenarie-editor [34][16]. 

Övningsledaren instruerar de som medverkar i övningen i hur VBS2 [43] fungerar och 

tilldelar sen de en position i salen. Övningen startas och soldaterna följer befälets order 

övningen igenom. Befälet kan stoppa övningen om denne anser att situationen behövs 

diskuteras under spelets gång, exempelvis på en tavla. Efter övningen analyseras resultaten 

och en genomgång hålls tillsammans med deltagarna. 

2.2.2 Realismen i VBS2 

Ur ett utbildningssystemperspektiv är denna typ av hjälpmedel det som levererar lägst 

”verklighetsnivå” – i jämförelse med andra simulatorer [1]. Skrivbord, mus, tangentbord och 

skärm ger varken färdighetsträning (handgrepp, procedurer) eller befattningsträning (soldaten 

arbetar i en korrekt avbildad miljö inom sin befattning). Istället utgör den en plattform som 

hjälper soldaten att leva sig in i ett ”rollspel” där kommunikation, taktik och ordergivning kan 

utmanas. Kvalitet på grafik och specialeffekter kan i viss mån påverka elevens förtroende för 

plattformen, som i sin tur påverkar inlevelsen. Även om kvaliteten skulle motsvara 3D-HD-

TV [48], är det svårt att komma ifrån att soldaten sitter på en skrivbordsstol. 

Realismen i VBS2 [43] är enligt alla förbanden tillräckligt hög för det syftet spelet används 

för. Dock kan några delar i spelet förbättras men inte allt för mycket eftersom eleverna inte 

ska tro att spelet är en exakt avbildning av verkligheten menar MSS.[16] 
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3 Metod 
Metoden som används i examensarbetet är en modifikation av vattenfallsmodellen [5]. 

Metoden togs fram av projektgruppen i examensarbetet. 

 

3.1 Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen [5] har funnits sedan 70-talet och är en vanlig metod i systemutveckling. 

Vattenfallsmodellen är skapad av Winston W. Royce och bygger på en modell som togs fram 

under 50-talet av Herbert D. Benington där faser användes i utvecklandet av programvara [5]. 

Metoden går under namnet sekventiell systemutveckling, vilket betyder att faser utförs steg 

för steg och inte parallellt. Metoden är vanligtvis uppdelad i fem steg. Stegen som finns med i 

denna modell är: Kravspecifikation, Designspecifikation, Konstruktion, Test, Underhåll 

[47][Figur 4]. Filosofin med vattenfallsmodellen är att varje steg måste vara avklarat innan 

nästa steg kan påbörjas [49]. Eftersom att vattenfallsmodellen är sekventiell och inte agil, 

innebär det att den inte är flexibel på det sättet att den inte tar hänsyn till ändrade krav under 

projektets gång. Detta kan medföra att beställaren inte blir nöjd med den levererade produkten 

[57].     

 

Figur 4: Vattenfallsmodellen 

 

Kravspecifikation 

Det första steget i vattenfallsmodellen är kravspecifikationen. Kravspecifikationen ges av 

beställaren och innehåller de krav som produkten ska uppnå vid leverans. I detta steg 
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identifieras det vilka problem som eventuellt kan uppstå under utvecklingen av 

produkten.[47] 

Designspecifikation 

Designspecifikation innebär att en arkitektur på användargränssnittet och funktionalitet 

fastställs och bygger på de krav som tagits fram i kravspecifikationen. Här väljs också ett 

programmeringsspråk och hänsyn tas till språkets begränsningar och tillgång till 

klassbibliotek.[47] 

Konstruktion 

Denna fas består av att koda det system som tagits fram i designspecifikationen till en 

sammansatt enhet.[47] 

Test 

Detta steg innebär att delkomponenterna från föregående steg testas för att undersöka om 

beställarens krav är uppfyllda. Innan leverans skrivs även instruktionsböcker om produkten 

samt manualer för användningen av den.[47] 

Underhåll 

I denna fas underhålls den utvecklade produkten och uppdateringar sker i form av eventuella 

”buggfixar” som upptäcks under användningen av produkten.[47] 

 

3.2 Modifierad variant av vattenfallsmodellen 

Den modifierade vattenfallsmodellen [Figur 4] är anpassad till utvecklingen av programmet i 

examensarbetet. Vattenfallsmodellen är modifierad genom att arbetet är uppdelat i iterationer, 

i varje iteration utvecklas en liten del. Likt vattenfallsmodellen [5] börjas det med att en 

kravspecifikation ges ut och en designspecifikation görs utifrån den. När en design är formad 

har processen nått iterationsfasen där nästa steg är konstruktion som följs av test. Steget test är 

sista fasen i iterationen. Efter varje test analyseras resultaten och mål sätts upp inför nästa test. 

Målen används när en ny designspecifikation görs i nästa iteration. Designspecifikationen 

tillämpas i konstruktionsfasen som följs återigen av ett test. Efter att sista testet har utförts och 

de slutgiltiga målen är uppnådda når processen sin slutfas, vilken är underhåll. Underhåll 

innefattas av installationen av programmet hos kunden, Försvarsmakten [19], samt underhåll 

av programmet där kunden kan kontakta utvecklarna vid eventuellt funna buggar. 
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Figur 5: Vattenfallsmodellen med iterationer 

 

3.3 Jämförelse av modeller 

I början av projektet görs en analys av vilken modell som ska användas. Krav ställs på 

modellen som ska användas. Kraven är att modellen ska vara lätt att använda och inte 

tidskrävande att arbeta utefter, vilket menas att fokus inte ska ligga på användandet av 

modellen utan själva utvecklingen av programmet. 

 

3.3.1 Skillnader 

Den enda skillnaden mellan vattenfallsmodellen [5] och den modifierade vattenfallsmodellen 

[Figur 5] är att den sistnämnda innehåller en iterationsfas där stegen två till fyra, vilka är 

Designspecifikation, Konstruktion och Test, upprepas kontinuerligt under projektets gång. 

 

3.3.2 Fördelar och nackdelar med vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen är relativt överskådlig och lätt att förstå, vilket sparar tid vid uppstart av 

projektet då projektgruppen inte behöver lägga ner tid på att förstå modellen [45]. 

En annan fördel vid användning av vattenfallsmodellen är att den ger god ekonomisk översikt 

av projektet [45]. Detta eftersom att en avstämning av den ekonomiska situationen kan ske 

både innan och efter en fas. Ytterligare en fördel är att problem kan förutses i god tid om en 

noga genomförd planeringsprocess har gjorts [45].  

Eftersom mycket tid läggs ner på planeringsprocessen kan det bli kostsamt om förändringar 

eller problem uppstår då det ej finns tid för korrigering [45]. Jämfört med iterativa modeller 
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skapas det en ökad risk för senare leverans med fler kvalitetsproblem och ökad kostnad vid 

användandet av vattenfallsmodellen [5].  

  

3.3.3 Fördelar och nackdelar med den modifierade vattenfallsmodellen 

Till skillnad från vattenfallsmodellen [5] sker tester kontinuerligt under projektets gång. Detta 

leder till en ökad kvalitetskoll av produkten som utvecklas. Genom kontinuerliga tester 

upptäcks eventuella fel tidigt i utvecklingsprocessen och minskar därför risken för fel i 

programmet vid leverans. 

Vid användning av den modifierade vattenfallsmodellen läggs det ner mycket tid på tester. 

Detta kan ses som en nackdel då den tiden istället skulle kunna läggas på utveckling av 

produkten. 
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4 Utveckling 
Det här kapitlet kommer att beskriva hur appliceringen av metoden har skett på arbetet. 

Stegen i den modifierade vattenfallsmodellen beskrivs i kronologisk ordning. Kapitlet 

innehåller också en beskrivning av utvecklingsprocessen. 

 

4.1 Kravspecifikation 

Kontaktpersonen på Swedint [7], vilken är beställaren av programmet, ger en 

kravspecifikation med krav och mål på slutprodukten. Projektgruppen i examensarbetet 

tillsammans med medarbetare på Sjöland & Thyselius [18] identifierar eventuella problem 

som kan uppstå under utvecklandet av produkten, och analysering kring dessa sker för att 

bilda en uppfattning om dess påverkan. Medarbetaren från Sjöland & Thyselius [18] är 

systemutvecklare [54] och systemadministratör [55] och har stor erfarenhet inom 

programvaruutveckling. Denne är också handledare under projektets gång och kommer med 

tips och råd om hur problem ska lösas. Problemidentifikationen går till på det sättet att det 

listas upp alla eventuella risker och problem som kan inträffa med de olika lösningar som tas 

fram. Lösningarna kan till exempel vara sättet att skicka filer från klient till server.  

Kravspecifikationen bygger på funktionerna från ett tidigare använt program som användes 

innan de uppdaterade datorerna till operativsystemet Windows 7 [41], vilka är de förkodade 

funktionerna i .NETs klassbibliotek [25] för kopiering och radering av filer. I användningen 

av Windows 7 [41] fungerade inte det tidigare programmet eftersom det endast var 

kompatibelt till Microsofts [20] operativsystem upp till Windows XP [56]. Swedint [7] har 

sedan uppdateringen av operativsystemet på datorerna i datorsalen sökt efter ett liknande 

program som har dessa krav men inte hittat något. Utöver kraven i figur 6 finns det även ett 

krav på att kunna välja specifika datorer i datorsalen som ska hämta de valda filerna. Krav 

finns också att kunna stänga av alla anslutna datorer genom en knapptryckning i 

administrationsprogrammet.  

 

4.1.1 Kravkällor 

Med kravkällor menas vad eller vilka som blir berörda av de krav som ställs på produkten. 

 

4.1.1.1 Intressenter 

Identifierade intressenter är: 

 Försvarsmakten 

 Försvarets materielverk 

Försvarsmaktens övergripande målsättning är att effektivisera utbildningen och minska 

övningsledarnas förberedelsetid. 

Försvarets materielverk har bland annat som målsättning att systemet ska vara enkelt att 

underhålla. 
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Försvarsmakten har försett projektet med en användarrepresentant.  

 

4.1.1.2 Systemanalys 

Systemanalysen görs på plats i datorsalen på Swedint [7]. Där noteras det vilken plattform 

som de befintliga datorerna kör på samt hur servern används i dagsläget.  

Servern kör idag Windows 7 [41] vilket är en begränsning då den endast kan dela filer till 

maximalt 20 datorer samtidigt. 

 

4.1.2 Kravinhämtning 

Krav inhämtas vid en intervju med kontaktpersonen på Swedint [7]. Där listar denne upp 

vilka funktioner som programmet ska ha. 

 

Figur 6: Kravspecifikation 

 

4.1.3 Systemkrav 

Kraven delas upp i funktionella krav och begränsande krav.  

Funktionella krav – Vad systemet ska kunna göra. 

Begränsande krav – Krav som begränsar lösningsmöjligheter. 
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4.1.3.1 Funktionella krav 

Systemkrav 1 

Administrationsprogrammet ska kunna synkronisera centralt lagrade filer med klient-datorer. 

 

Systemkrav 2 

Administrationsprogrammet ska ge användaren möjlighet att välja vilka klient-datorer i 

datorsalen som ska synkroniseras. 

 

Systemkrav 3 

Administrationsprogrammet ska ge användaren möjlighet att kunna stänga av alla anslutna 

datorer genom en knapptryckning. 

 

Systemkrav 4 

Administrationsprogrammet ska ge användaren möjlighet att lägga till nya filer för 

synkronisering. 

 

Systemkrav 5 

Administrationsprogrammet ska ge användaren möjlighet att lägga till nya underkataloger. 

 

4.1.3.2 Begränsande krav 

Administrationsprogrammet behöver endast kunna användas i Microsoft Windows [20]. 

 

4.2 Designspecifikation 

Design och utvecklingsmiljö tas fram genom gemensam diskussion i projektgruppen och 

medarbetare på Sjöland & Thyselius [18]. För- och nackdelar med varje idé dokumenteras 

och diskuteras tills dess att ett gemensamt beslut tas. Beslutet är preliminärt fram tills dess att 

kunden ser designen på det kommande testet.  

En arkitektur skissas upp och det tas fram ett arbetsflöde som ska följas. Arbetsflödet 

innehåller deluppgifter (milstolpar och grindhål), vilka ordnas efter bestämd prioritet, med det 

viktigaste först. 

Utvecklingsmiljön arbetet sker i är C# [8], vilket är en del av plattformen .NET Framework 

[23] utvecklat av Microsoft [20]. C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som bygger 

på C++ [24] och har stora likheter till Suns Java [21][8]. Oberoende på vilken plattform C# 

skrivs på kommer .NET Framework att sköta exekveringen genom CLI (Common Language 

Infrastructure) [9][Figur 7] vilket .NET är en del av. Koden som skrivs kommer att översättas 

till CIL (Common Intermediate Language) [10] som är ett plattformsoberoende språk, vilket i 

sin tur kompileras av Microsofts implementation av CLI som heter CLR (Common Language 

Runtime) [11]. CLR är en plattformsspecifik maskin som kompilerar CIL till maskinkod så 

programmet kan exekvera på den aktuella plattformen [11]. 
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Figur 7: Common Language Infrastructure [9] 

 

Genom användning av C# har användaren tillgång till .NETs klassbibliotek (Base Class 

Library - BCL) [25] som innehåller färdig kod för ofta förekommande funktioner. De 

förkodade funktionerna i biblioteksklasserna är oftast optimerade och ger användaren 

möjlighet att utveckla komplexa system på ett effektivt sätt.[8] 

Valet av programmeringsspråk står mellan C# [8] och Java [21]. Anledningen till att Java finns med är 

för att projektgruppen har erfarenhet i programmeringsspråket. Vid ett möte med handledare på 

Sjöland & Thyselius [18] föreslås det att C# ska användas. Detta på grund av att C# erbjuder fler 

förkodade funktioner än Java när det gäller filhantering, vilket är en stor del i systemet som ska 

utvecklas. 
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4.3 Konstruktion 

Kodningen sker i par, så kallad parprogrammering, där den ena personen kodar och den andra 

personen sitter som ”co driver” vid sidan om. Personen vid sidan om kommer med tips och 

råd hur eventuella problem ska lösas medan kodaren fokuserar helt på kodandet. Vid problem 

hjälps projektgruppen åt att hitta en lösning. Kodaren försöker oftast felsöka i koden och testa 

på olika lösningar medan personen vid sidan om söker efter dokumenterade lösningar på 

internet. Rollerna skiftas kontinuerligt vilket leder till att båda två får erfarenhet som kodare 

och ”co driver”.  

 

4.4 Test 

Under examensarbetets gång genomförs det kontinuerliga tester på Swedint [7]. Testerna görs 

i en klassrumsmiljö där det finns en server-dator och 20 klient-datorer. Det är dessa 20 klient-

datorer som används för att träna soldater i en simulerad stridsmiljö. 

Testerna delas upp i tre delar, vilka är: förberedelse, genomförande och utvärdering. 

 

4.4.1 Förberedelse 

Innan varje besök på Swedint [7] förbereds ett kodavsnitt som ska testas i den riktiga 

klassrumsmiljön. 

Innan varje test sätts det upp mål om vad som ska vara uppfyllt efter genomfört test. Kod 

skrivs för varje mål och olika versioner sparas för att kunna testa olika lösningar vid samma 

testtillfälle. Varje version testas hemmavid där det finns en server-dator och två klient-datorer.  

 

4.4.2 Genomförande 

Varje test genomförs i Swedints [7] datorsal. Varje del av programmet körs på de olika 

datorerna, ett program för servern, ett program för klienterna och ett program för 

administratören som också körs på en av klient-datorerna. Testet genomförs genom att 

försöka uppnå de mål som är satta inför testet. Om inte målen uppnås görs felsökning på plats 

genom att modifiera kodrader som tros vara fel och sedan testa på nytt. Om målen fortfarande 

inte uppnås efter felsökning och flera tester skrivs problemen ner i en textfil och löses 

hemifrån inför nästa test.  

Att felsöka under testets gång är svårt då ingen tillgång till det lokala nätverket finns och på 

så sätt kan inte debug-verktyget i Microsoft Visual Studio [22] användas för att finna konkreta 

problem.  

 

4.4.3 Utvärdering 

Efter ett avslutat test sker en diskussion med kontaktpersonen på Swedint [7], vilken kommer 

använda programmet. Frågor ställs om utveckling och eventuella förändringar som ska ske till 
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nästa test. Kontaktpersonen har vid detta tillfälle chans att komma med sina egna idéer om 

programmets design och funktion. Det är kontaktpersonen som beslutar om nästa iteration ska 

inledas eller om den just testade funktionen ska vidareutvecklas. Allt dokumenteras och tas 

med för vidareutveckling inför nästa test. Om testet går som planerat och målen som satts upp 

inför testet nås, sätts nya mål upp inför nästkommande test.  

 

4.5 Underhåll 

I den slutgiltiga versionen av programmet som utvecklats i examensarbetet finns det 

kontaktinformation till utvecklarna. Vid problem och eventuella ”buggar” kan användaren 

kontakta utvecklarna via e-post. Utvecklarna har äganderätt på koden och är den enda som 

kan ändra programmet.    
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5 Utvecklingsprocess 
Informationssökning på sökmotorn Google [42] görs för att hitta tips och råd om hur 

utvecklingen ska gå till för att uppnå de mål som sätts upp. Google används bland annat för 

att hitta ett sätt att ansluta en klient till en server och för att hitta information om det bästa 

sättet att skicka stora och många filer från en klient till en server. När informationssökningen 

är klar implementeras koden där anslutningen sker mellan klient och server. Stora och många 

filer/mappar skickas från klient till server och server till klient genom hårdkodade sökvägar. 

Fungerar sändningen av filer/mappar med hårdkodade sökvägar kommer också det att fungera 

med dynamiska sökvägar vilka läses in med hjälp av en knapp som ger användaren möjlighet 

att bläddra i sitt lokala katalogträd.  Tester görs nu på två klienter för att kontrollera om den 

multi-trådade koden fungerar korrekt.  

Ett första test görs på Swedint [7] med målen att få en anslutning mellan klient och server 

samt att kunna skicka stora och många filer/mappar där emellan. Programmet är nu uppdelat i 

två delar. En server-kod och en klient-kod som innehåller kod för kopiering av filer/mappar.   

Nya mål sätts upp där användaren ska ha möjlighet att radera filer/mappar på servern och på 

samtliga anslutna klienter via en knapptryckning. Mål finns också där användaren ska kunna 

välja vilka klienter som filer ska distribueras till när de läggs upp på servern via admin-

programmet. Admin-koden utvecklas med en funktion som övervakar om server får en ny 

anslutning av en ny klient. Funktionen används också för att övervaka om en ansluten klient 

bryter sin uppkoppling. De anslutna klienterna visas i en lista i admin-programmet. 

Användaren kan nu distribuera filer/mappar till valda klienter från listan.  

En metod för radering av filer på server skapas där användaren bläddrar bland filer/mappar på 

servern och väljer de filer som ska raderas. Användaren utför denna radering med hjälp av en 

knapptryckning.    

Ett nytt test görs på Swedint [7] där de uppsatta målen uppnås. Både distribuering och raderar 

som det ska i denna version. 

Programmet delas upp i tre delar. Ett program för servern, ett för klienten och ett för 

administratören. De nya målen är att vid nästa test ska alla tre programmen fungera korrekt, 

även att testet ska innefatta distribution till alla datorerna i datorsalen på Swedint [7]. Det 

innebär att klient-programmet ska köras på alla datorerna i datorsalen samtidigt som admin-

programmet ska köras på en av datorerna i datorsalen.  

Programmen testas vid ett nytt testtillfälle på Swedint [7]. De uppsatta målen nås inte. Admin-

programmet klarar inte av att skicka filer till alla datorer. Felsökning sker för att identifiera 

problemet. Dokumentation av problemet sker och ett möte bokas med medarbetare hos 

Sjöland & Thyselius [18].  

Två lösningar tas fram, där den ena lösningen är att skapa en kö för nedladdning från server 

till klient. Den andra lösningen är att alla klienter försöker ladda ner filer från servern 

samtidigt och upprepar denna process tills dess att alla har de nya filerna. De båda lösningarna 

testas hemmavid innan nya tester på Swedint [7] sker.    
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Ett nytt test sker på Swedint [7] där de båda lösningarna testas. En av lösningarna uppnår alla 

målen samt täcker hela kravspecifikationen [Figur 6] medan den andra lösningen inte är 

tillräckligt bra. Kontaktpersonen är närvarande vid testet och kommer med anmärkningar på 

programmet. Kontaktpersonen testar programmet själv och kommer med en ny 

kravspecifikation. Användare ska nu inte behöva välja vilka datorer som de valda filerna ska 

distribueras till. Alla klienter ska ladda ner det som läggs upp på servern.   

Den nya punkten i kravspecifikationen sätts upp som ett mål som ska uppnås vid nästa 

testtillfälle. På grund av den nya kravspecifikationen tas kösystemet bort och lösningen där 

klienterna försöker ladda ner samtidigt används. 

Ett nytt test sker på Swedint [7] där den nya lösningen testas. Problem börjar nu uppstå när 

filer distribueras till samtliga klienter. Felsökning och modifiering av koden sker under tiden 

testet äger rum. Problemet ligger i att alla klienter inte får de filer som distribueras. Problemet 

dokumenteras och utvecklingen fortsätter hemmavid.  

De nya mål som sätts upp är: Alla klienter ska få filerna som distribueras samt att användaren 

inte ska kunna ladda upp filer samtidigt som filer håller på att laddas ner. Lösningen till 

distribueringen är att återigen implementera en kö för nedladdningen av filer från servern. 

Detta för att hindra klienterna från att ladda ner samtidigt. En likadan kö används också för 

radering av filer på servern samt alla anslutna klienter. Lösningen till att inte uppladdning och 

nedladdning ska ske samtidigt är att det skapas en låsfil på server som öppnas när den första 

klienten hämtar filer och stängs när den sista klienten har hämtat alla filer. Tester sker 

hemmavid för att kontrollera att kön fungerar som den ska.   

Ett nytt test sker på Swedint [7] där de uppsatta målen nu uppnås. Alla klienter hämtar alla 

filer som distribueras och allt sker enligt den kön som implementerats. Metoden som raderar 

filer på servern samt alla anslutna klienter fungera också bra. Det testas också om funktionen 

där uppladdning och nedladdningen ska blockeras. Kontaktpersonen på Swedint [7] är 

närvarande vid testet och är nöjd med programmet. Nya mål sätts upp tillsammans med 

denne.  

De nya målen är: Ett meddelande ska komma då distribueringen är klar, detta för att 

användaren ska vara medveten om att distribueringen är slutförd.  

Ett nytt test sker på Swedint [7] tillsammans med kontaktpersonen och nu är alla mål och krav 

uppnådda. Mätningar görs för att jämföra tidsåtgång för en distribution manuellt och via det 

utvecklade programmet. Vid en distribution av filer/mappar av storleken 1GB mäts det att 

distribution manuellt tar ca en timme medan med det utvecklade programmet tar det ca 25 

minuter. Kontaktpersonen som är närvarade är den som ska använda sig av programmet och 

denne testar programmets funktionalitet, vilket han är nöjd med.  
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6 Presentation av systemet 
I projektet har det utvecklats ett fildelningssystem för Swedint [7] i deras användning av 

VBS2[43]. Genom systemet kan användaren distribuera filer till en server-dator. De anslutna 

klienterna på servern hämtar i sin tur de nytillagda filerna. Systemet består av tre olika 

program. Ett program för servern och två program för klienterna [Figur 8]. Server-

programmet övervakar spelmappen för ändringar på sin lokala hårddisk. Vid en ändring i 

spelmappen skickar server-programmet ett meddelande till klienterna, vilket kan vara 

”download” eller ”delete”.  

Klient-programmet lyssnar på meddelanden från servern och agerar utifrån typen på 

meddelandet. Är meddelandet ”download” laddas filer ner från servern, är meddelandet 

”delete” tas filer bort lokalt.  

Administrationsprogrammet är det enda programmet med ett grafiskt gränssnitt. Här väljer 

övningsledaren vilka filer/mappar som ska distribueras eller tas bort från samtliga datorer. 

 

 

Figur 8: Arkitektur över systemet. 1) Administratören trycker på ”Distribuera/Ta bort”, filerna kopieras till 

servern/tas bort från servern. 2) Första klienten i nedladdningskön (Client 1) får ett meddelande om att filer 

finns tillgängliga för nedladdning/borttagning. 3) När klienten har utfört nedladdning/borttagning skickar denne 

ett meddelande till servern om att uppgiften är slutfört. 4) Nästa klient i nedladdningskön (Client 2) får samma 

meddelande om nedladdning/borttagning. 5) Client 2 utför arbetet och skickar tillbaka ett meddelande till 

servern om att uppgiften är slutförd. Servern fortsätter på samma sätt tills nedladdningskön är helt traverserad. 
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6.1 Program för server  

Server-kodens uppgift är att möjliggöra för administrationsprogrammet på klienterna att 

kunna visa de anslutna klienterna på servern. Server-koden använder socket-programmering 

där servern har en öppen port som väntar på att klienter ska ansluta. När en klient ansluter 

kommer en tråd och ett objekt att skapas för just den aktuella klienten. Objektet innehåller 

klientens datornamn och dess NetworkStream [36], vilket är vägen data tar vid överföring via 

socket. Servern tillhandahåller den anslutna klientens datornamn genom dess IP-adress. 

Datornamnet skrivs till en textfil på servern som heter clients.txt, vilken kommer innehålla 

alla de anslutna klienternas datornamn.  

När en uppladdning sker till servern märker server-koden av detta genom att den använder sig 

av SystemFileWatcher [37] på en textfil vid namn download.txt. Servern skapar en 

nedladdningskö på det sättet att den tar fram första klientens datornamn från clients.txt. Med 

hjälp av datornamnet tar servern fram klientens NetworkStream från klient-objektet och 

skickar ett meddelande över socket där det står ”download”. Servern väntar därefter på ett 

meddelande från klienten som bekräftar att filerna har laddats ner. När meddelandet är 

mottaget skickar servern tillåtelse för nedladdning till nästa klient i clients.txt. Iterationen sker 

tills alla klienter i clients.txt har fått tillåtelse att ladda ner filer från servern. 

När filer/mappar raderas på servern kommer filen delete.txt att uppdateras, vilken servern 

övervakar med funktionen FileSystemWatcher. På samma sätt som när en uppladdning sker 

skapar servern en kö genom att iterera sig igenom clients.txt. Servern skickar meddelandet 

”delete” till första klienten i clients.txt och ger den tillåtelse att läsa från delete.txt och ta bort 

de innehållande filerna/mapparna lokalt. När servern har fått en bekräftelse från klienten att 

borttagning har skett, skickar servern ett likadant meddelande till nästkommande klient i 

clients.txt. 

Vid både distribution och borttagning av filer/mappar kommer server-koden att hindra 

användaren från att distribuera/ta bort filer/mappar tills alla klienter har slutfört 

nedladdning/borttagning. Att hindra användaren från detta är viktigt eftersom klienterna 

kommer att läsa från download.txt eller delete.txt och dessa filer får därför inte uppdateras 

under läsning. För att hindra användaren från att göra en sådan förändring öppnar server-

koden en fil vid namn lockfile.txt på servern och håller den öppen tills dess att den sista 

klienten har genomfört nedladdningen/borttagningen av alla filer/mappar. Filen innehåller 

ingen information utan används endast för att undersöka om den är öppen eller stängd. 

 

6.2 Program för klient 

När klient-programmet körs sker en anslutning mot servern genom en socket. Via denna 

socket kommer klient-koden konstant att vänta på meddelanden från servern. Klient-koden 

kan ta emot två olika typer av meddelanden, vilka är ”download” och ”delete”. När 

meddelandet är ”download” kommer klient-koden att anropa en funktion där den läser från 

filen download.txt på servern, vilken innehåller UNC-sökvägar (Universal Naming 

Convention) [17] till filerna som ska laddas ner. Sökvägarna kommer att itereras igenom för 
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att ladda ner en fil i taget. Katalogträdet är likadant på alla klienter som på servern, vilket 

klient-koden utnyttjar för att kopiera filerna/mapparna till samma ställe på klient-datorn som 

på servern. Detta görs genom att byta ut datornamnet i sökvägen och använda den nya 

sökvägen som destination för kopieringen. 

Istället för att kopiera filer över den socket som varje klient ansluter sig med till servern 

används FileCopy [38]. FileCopy [38] är en färdigkodad funktion i C# [8] för kopiering av 

filer från en lokation till en annan. Denna funktion ger möjligheten att skicka filer av GB-

storlek på ett smidigt sätt, vilket är ett problem vid användandet av sockets. Anledningen till 

att filöverföring via socket inte används är att filer av större storlek måste skickas i segment, 

vilket är en tidskrävande och ineffektiv lösning för systemet.  

För att kopieringen ska kunna ske från server till klient krävs en inloggning på servern, vilket 

möjliggörs med hjälp av WnetAddConnection [35]. När kopieringen är slutförd skickar 

klienten ett meddelande över socket till servern där det står ”download”, vilket betyder att 

nästa klient kan ladda ner. 

När meddelandet är ”delete” kommer klient-koden att läsa från filen delete.txt på servern. 

Filen kommer att innehålla UNC-sökvägar till de filer som ska tas bort från alla klienter samt 

servern.  

På samma sätt som vid nedladdning itererar klient-koden igenom sökvägarna och ändrar 

datornamnet till dess egna namn för att radera samma fil/mapp från rätt katalog på den lokala 

hårddisken.  

 

6.3 Program för administratör på klient-datorn  

Administrationsprogrammet distribuerar och tar bort filer/mappar till/på de anslutna 

klienterna på servern.  

I administrationsprogrammet kan användaren se vilka klienter som är anslutna till servern 

genom att programmet använder sig av FileSystemWatcher på clients.txt. clients.txt innehåller 

de anslutna klienternas datornamn. När clients.txt uppdateras, vilket sker när en klient ansluter 

eller kopplas bort från servern, kommer administrationsprogrammet att iterera sig igenom 

clients.txt och skriva ut varje datornamn i en lista som visas i programmet. 
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Figur 9: Distribution av filer/mappar 

 

Distribueringen [Figur 9] sker genom att filer/mappar väljs från den lokala datorn eller från 

servern och knappen ”Distribuera” trycks. Filer/mappar väljs med hjälp av biblioteksklasserna 

OpenFileDialog [39] och FolderBrowserDialog [40].  

När knappen ”Distribuera” [Figur 9] trycks kommer administrationsprogrammet att 

undersöka om filen lockfile.txt på servern är tillgänglig för läsning. Om lockfile.txt inte är 

tillgänglig betyder det att klienterna fortfarande utför nedladdning eller borttagning och 

programmet kommer då att ge en varning till användaren och tillåter ej denne att utföra 

distribution för tillfället. Om lockfile.txt är tillgänglig kommer filerna/mapparna att först 

kopieras till servern med hjälp av funktionen FileCopy [38] och sedan kommer sökvägarna 

till filerna/mapparna som just kopierats att skrivas till filen download.txt på servern.  

Medan distribution sker kommer administrationsprogrammet att under konstanta intervaller 

undersöka om lockfile.txt är tillgänglig för läsning. När lockfile.txt är tillgänglig kommer 

användaren att meddelas att distribution/borttagning är klar på samtliga anslutna klienter. 
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Figur 10: Borttagning av filer/mappar 

 

Borttagning [Figur 10] av filer/mappar sker genom att användaren väljer just de filer/mappar 

som denne vill ska raderas från server samt alla anslutna klienter och sedan trycker på 

knappen ”Ta bort” [Figur 10]. De valda filernas/mapparnas sökvägar kommer att skrivas till 

filen delete.txt på servern.  

Administrationsprogrammet innehåller också en flik som heter ”Hjälp och kontakt” där 

användaren får detaljerad vägledning för både distribuering och borttagning av filer/mappar. 

Även kontaktuppgifter till skaparna finns med här. 

 

6.4 Evaluering av systemet 

Enligt tester som görs på Försvarsmaktens [19] anläggning i Kungsängen, Swedint [7], mäts 

det att distribution av filer till 20 datorer med storleken 1 GB tar ca 25 minuter. Under tiden 

filerna distribueras behöver inte övningsledningen närvara. Uppladdning och nedladdning till 

och från datorsalens server sker per automatik av alla anslutna klienter. Även övningsledaren 

har kommit med information om att en distribution av ett fåtal filer tar ca två minuter per 

dator utan det utvecklade systemet vilket betyder att en förberedelse av en övning av 20 

datorer tar ca 40 minuter. Övningsledare kom också med informationen om att denne använt 

vårt program vid en distribution av liknande filer och mätte distributionstiden till ca 25 

sekunder.   
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Systemet är utvecklat på det sättet att miljöombyte ska kunna ske på ett smidigt sätt. Alla 

variabler som programmet använder och som kan tänkas ändras vid ett miljöbyte finns i en 

extern textfil, vilken kan modifieras av användaren.  

Resultaten visar att vi har lyckats med att effektivisera arbetsåtgången och tidsåtgången av en 

distribuering av filer med ca 60 % av tiden vid överföring av stora filer, ca 1GB. Vid 

överföring av mindre filer i MB-storlek, vilket är den mest förekommande 

distributionsstorleken, har vi lyckats effektivisera distributionstiden med 100 %, vilket 

motsvarar 80 gånger snabbare överföring.  

Inom en snar framtid kommer Swedints [7] anläggning att övergå till gigabit-nätverk vilket 

kommer snabba på distributionsprocessen ännu mer vid användande av det utvecklade 

programmet. 
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7 Slutsatser och fortsatt arbete 
Uppsatsen beskriver hur arbetet har genomförts för att effektivisera övningsledningens arbete 

när det gäller att implementera scenarier och spelfiler som ska användas i en övning i 

datorspelet VBS2 [43]. 

Effektiviseringen har genomförts genom att vi har utvecklat ett fildelningssystem åt 

försvarsmakten. Vid användandet av systemet underlättas arbetet för övningsledaren då denne 

ska förbereda övningar i datorspelet VBS2 [43] på Swedint/livgardet. På ett relativt enkelt sätt 

har det skräddarsytts ett system som uppnår de krav som sattes på systemet. Det tidigare 

problem som försvarsmakten hade har nu lösts vid användandet av det utvecklade systemet.  

Det utvecklade systemet fungerar på det sättet att när övningsledaren trycker på distributions-

knappen sker all distribution till klienterna per automatik. Detta leder till att övningsledarens 

arbete effektiviserats på så sätt att denne kan göra annat arbete under tiden filer distribueras. 

Distributionen av filer med hjälp av systemet är tidsmässigt effektivare än när övningsledaren 

manuellt distribuerar filer med hjälp av en USB-sticka som måste matas in i varje enskild 

klient-dator. 

Ovana användare riskerar inte att utföra oönskade operationer eftersom 

administrationsprogrammet innehåller tydliga instruktioner för vad som kommer att ske vid 

varje knapptryckning. Vid radering av filer/mappar varnar programmet användaren genom att 

raderingsknappens färg ändras från vitt till rött, samt att en varningsruta med den innehållande 

texten: ”Är du säker på att du vill ta bort dessa filer permanent från samtliga datorer?”, visas 

på skärmen. Detta gör programmet användarvänligt, vilket var ett av målen som uppfylldes. 

Det generella målet var att systemet ska kunna användas av andra företag i näringslivet där 

behovet finns att distribuera filer till datorer på dess interna nätverk. Detta mål har uppnåtts 

med hjälp av en funktion i Microsoft Visual Studio [22] som gör det möjligt för användaren 

att i en konfigurationsfil ändra variabler som används i systemet. Dessa variabler är sökvägar 

och anslutningsdata till server och klienter, vilka varierar från företag till företag. 

Ett annat mål var att systemet ska ha god hållbarhet i framtiden, vilket betyder att mjukvaran 

ska vara kompatibel med en eventuell uppdatering av Microsoft Windows [62] 

operativsystem. Målet uppnåddes genom att den senaste version av .NET Framework [23], 

4.5 [60], användes i utvecklingen av systemet. Eftersom Windows 8 [61] kommer med .NET 

Framework 4.5 [60] kommer systemet att vara aktuellt för försvarsmakten när de ska 

uppdatera operativsystemet från Windows 7 [41] till Windows 8 [61] på klient-datorerna samt 

servern. 

En presentation ägde rum hos Swedint [7] 2013-05-16 där det utvecklade systemet visades 

upp för olika intressenter. Intressenterna var representanter från MSS [30] i Kvarn, TrängR 

[31] i Skövde, Sjöland & Thyselius [18], en projektledare från Försvarets materielverk, FMV 

[66], samt en nyzeeländsk designledare från Bohemia Interactive [26]. Alla parter blev 

imponerade av resultatet som visades och intresse finns även hos MSS [30] i Kvarn och 

TrängR [31] i Skövde att använda det utvecklade systemet i deras anläggningar. 
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7.1 Diskussion 

Eftersom distribueringen och raderingen sker till alla de anslutna klienterna på det interna 

nätverket per automatik kan övningsledningen arbeta med annat under tiden en distribuering 

eller radering sker. Distribuering och radering av filer är något som Swedint [7] uppger som 

ett problem då övningsledningen måste jobba övertid för att hinna implementera spelfilerna 

till alla datorer som ska användas vid en övning. Vi har med vårt program löst deras problem. 

Vid uppstarten av projektet gavs det en kravspecifikation [Figur 6] där det stod att användaren 

skulle kunna stänga av/starta om alla datorer genom en knapptryckning på en dator. Efter en 

diskussion med kontaktpersonen på Swedint [7] kom vi fram till att detta var onödigt jobb då 

det egentligen inte tog lång tid för övningsledaren att stänga av/starta om alla datorer. 

Funktioner som dessa kan mycket väl adderas till systemet vid en vidareutveckling men var 

inte ett primärt krav i nuläget. Det fanns också ett krav på att användaren skulle kunna välja 

vilka datorer som de valda filerna skulle distribueras till, detta krav ströks dock när 

övningsledaren testade versionen då denne tyckte att programmet var för avancerat. 

Övningsledaren ville att vi skulle fokusera på det enkla och strök därför detta krav.  

Vi är nöjda med valet av arbetsmetod [Figur 5] i detta examensarbete. Eftersom vi tidigare 

använt oss av arbetsmetoden [Figur 5] kunde vi fokusera helt och hållet på utvecklandet av 

systemet istället för att lägga er onödig tid på hur metoden ska utföras. Vår modifierade 

variant av vattenfallsmodellen har passat oss bra eftersom varje iteration var lätt att 

genomföra då vi fick fri tillgång till testtillfällen på Swedint [7]. Vi fick själva välja när vi 

skulle testa nya lösningar och kunde därför sätta upp mål inför varje testtillfälle utan att känna 

stor press på oss.  

Eftersom kontaktpersonen på Swedint [7] inte hade några djupare kunskaper inom 

programmering och systemutveckling gav han oss stor frihet i att designa programmets 

funktioner på egen hand. Detta har varit en stor lärdom då vi har varit med i hela processen 

utan att någon har bestämt något åt oss. 

 

7.2 Fortsatt arbete 

Programmet har stor potential att utvecklas i framtiden. Under projektets gång har det 

upptäckts en lösning för distribution av filer som kan effektivisera övningsledningens arbete 

ännu mer. Lösningen är att ge användaren möjlighet att välja vilka klienter som filer ska 

distribueras till eller tas bort från. Vid användandet av denna lösning belastas ibland inte 

serverns filhanterare lika mycket som vid användandet av det utvecklade systemets lösning. 

Denna lösning har dock inte utvecklats fullt ut eftersom ett gemensamt beslut togs med 

kontaktpersonen på Swedint [7] om den nuvarande lösningen. Beslutet grundades på att 

kontaktpersonen tyckte att programmet blev för avancerat och ville istället ha ett mer 

användarvänligt program. 
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