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Abstract 

Materiel acquisition for The Swedish Armed Forces (Försvarsmakten) is made by The 

Swedish Defence Materiel Administration (Försvarets materielverk) and is a rigorous and 

expensive process. The incentives to produce adequate material for the users are high, but 

how is the process of producing adequate material for the users best achieved? The outcome 

of these processes is to some extent judged by the satisfaction of the users. So wouldn't it be 

advantageous to include them in the process? By using theories of USCE (User centred 

systems engineering) and PD (Participatory Design) the purpose of this thesis is to 

examine future users expressed needs of technical sensors, for a high-speed artillery 

vessel with an integrated grenade launcher. The thesis also examines how theories and 

methods of USCE and PD can be applied to find out user needs in specific defined contexts. 

The study does so by using a series of scenarios presented in text and graphically. The 

interviewed users were asked to express their needs in relation to specific situations and 

threats in the scenario. The users’ expressed needs are later translated into a set of possible 

technical sensors for self-defence of the high-speed artillery vessel. The core idea of USCE 

is designing with the user in consideration. The core idea of PD is to design with the user, 

enabling for more valid information to be extracted and put into design. In this case it was 

done by presenting nine scenarios, where the respondents were asked what they wanted to 

know and what they wanted to do. In addition to answering questions, they were also 

encouraged to draw graphic information on the illustrations of the scenario material. This 

was done to enable transfer of additional knowledge and information from the respondents. 

The analysis suggests a combination of technical sensors that was found to correspond to 

the expressed user needs. It was also found that USCE and PD can be used to better identify 

user needs. However, the methods and activities for doing so can benefit from further 

studies. The presented combination of technical sensors for self-defence might reflect the 

expressed needs of users, it is however not necessarily the best solution for this high-speed 

artillery vessel. The best solution also needs to account for factors like budget and the role 

of the high-speed artillery vessel in a larger context. The presented sensor solution could be 

further validated if tested together with potential users. The result of this study might 

however contribute to more substantiated decisions for the final design of the artillery 

platform, as well as showing the importance of involving users and carefully chosen 

activities for doing so. 

Keywords: User centered systems engineering, Participatory design, Technical sensors. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Tekniska sensorer i militärmateriel kan enkelt jämföras med en människas sinnen. Utan 

dem blir det svårt att bilda en uppfattning av vad som sker runt omkring oss. Men vilka 

tekniska sensorer behövs och hur identifierar vi dem? 

Materielframtagning av FMV (Försvarets materielverk) åt FM (Försvarsmakten) är dyra 

och omfattande processer som ofta riskerar att överskrida projekttiden och kosta mer än 

planerat, i värsta fall med framtagen materiel som inte svarar mot FM:s förväntningar 

och behov. Genom att involvera användarna i FM tidigt i designprocessen förankras 

materielen hos den tänkta användargruppen och minskar risken för dyra och 

omständliga ändringar sent i framtagningsprocessen. Ur ett FM-perspektiv bidrar alltså 

väl framtagen materiel till ett tryggare försvar och i längden en tryggare framtid.  

FM:s Amfibiekår är den del av FM som ansvarar för Sveriges försvar av skärgården och 

de står inför det största tekniksprånget på 30 år. Stora upphandlingar av materiel och 

avancerad teknisk utrustning skall göras för Amfibiekåren. Dessa upphandlingar görs i 

syfte att FM bättre ska kunna möta det dimensionerade hotet Sverige står inför i 

kustbandet nu, och i en inte alltför avlägsen framtid. En mer övergripande behovsanalys 

är genomförd av FM och går under namnet Amfbat 2030 (Amfibiebataljon 2030) där 

den första upphandlingen består av båtar med integrerade granatkastare kallade ArtP 

Amf (Artilleri Plattform Amfibie). ArtP Amf ska kunna använda egna sensorer och 

vapensystem för självskydd. Men vilka sensorer behövs för att på ett så bra sätt som 

möjligt möta användarnas behov?  

Genom att använda teori och metod från användarcentrerad systemdesign och 

deltagande design undersöker denna studie vilka behov, båtförare och 

utvecklingspersonal i Amfibiekåren, har i egenskap av tänkta användare. Det görs i 

syfte att kunna presentera en så väl anpassad teknisk sensorlösning som möjligt. För att 

bättre förstå användarna har deras arbetssituation analyserats ingående och tillsammans 

med information om potentiella framtida hot har det skapats nio stycken olika scenarier. 

I dessa scenarier som presenteras för användare under intervjuer berättar de vad de vill 

veta och vad de vill göra, samt ritar i underlaget för att möjliggöra ytterligare 

informationsöverföring mellan användare och intervjuande systemdesigner. Resultatet 

från dessa intervjuer bearbetas och sammanställs, för att identifiera vilka behov som 

föreligger. Deras behov används senare för hitta olika typer av tekniska sensorer som 

svarar mot användarnas upplevda behov och önskade agerande i de presenterade 

scenarierna. 

Studien visar att en kombination av aktiva (sändande och lyssnande) och passiva 

(lyssnande) sensorer med möjlighet att upptäcka ett flertal potentiella fientliga 

vapenbärare (exempelvis helikopter ) och vapensystem (exempelvis robot) bäst möter 

användarnas behov. Kärnan i användarcentrerad systemdesign och deltagande design, 

att designa för och framförallt med användaren används framgångsrikt i studien. 

Studien visar att det är viktigt att sträva efter aktiviteter tillsammans med användaren 

som möjliggör för dessa att utrycka sig i mer än tal och skrift, detta då det går att 

utvinna mer information från användaren. Den presenterade förslaget av tekniska 

sensorer i studien speglar sannolikt de intervjuade användarnas behov men det gör inte 

lösningen nödvändigtvis till den bästa lösningen. För att ytterligare verifiera förslaget 

bör de föreslagna sensortyperna prövas på liknande eller samma scenarier tillsammans 
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med användarna. Den presenterade lösningen behöver även ytterligare konkretiseras 

med förslag på specifika sensorer som dimensioneras för att komplettera varandra. 
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Förord 

Studien omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts som ett avslutande 

utbildningsmoment på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Studien 

är genomförd hos Försvarets materielverk för Försvarets materielverk. 

I förordet på Lärobok Militärteknik, Vol. 2 (Artman och Westman, 2020) så beskrivs 

ämnet försvarssystem som ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och 

ingenjörsvetenskap. Det är även i den skärningen mellan samhällsvetenskap och teknik 

som kärnan i civilingenjörsprogrammet i System och samhälle finns. Det är med glädje 

jag inser att även denna studie rör detta samspel och hoppas att den kan bidra till det 

området ytterligare. 
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Centrala begrepp 

AMF A - Amfibieavdelningen på Sjöstridsskolan 

Amfibiekår - Förband som opererar i kustnära miljö 

Bataljon - Underavdelning till brigad eller regemente. Består vanligtvis av 4-6 

kompanier och omfattar 400 – 1200 personer. 

Kompani - Underavdelning till bataljon eller brigad. Består vanligtvis av 2-7 plutoner 

och omfattar 80 – 200 personer. 

KFP - Krigsförtöjningsplats, Plats som fartyg eller båt har förtöjt vid i ett terrängavsnitt. 

SSS - Sjöstridsskolan 
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1. Inledning 

I en värld med ett säkerhetsläge som är under ständig förändring tvingas Sverige att 

anpassa sig till de hot som råder. För ca 40 år sedan (1980) satsade Sverige 3,1 % av 

BNP på rikets försvar för att under 2018 var nere på 1 % av BNP (Försvarsmakten, 

2022). Riksdagen har sedan dess konstaterat att ett fientligt angrepp mot Sverige inte 

kan uteslutas och Rysslands invasion av Ukraina våren 2022 ytterligare har drivit på 

frågan om ett ökat försvarsanslag. Politiska beslut om ökade anslag är en förutsättning 

för upprustning, men materialanskaffning är en komplicerad process som involverar 

flera myndigheter och ska rymmas inom de byråkratiska ramar som Sveriges lagar och 

regler påbjuder. Den här studien syftar därför till att klarlägga en liten men ytterst viktig 

del av anskaffningsprocessen. Nämligen vilket uttryckt behov användarna i 

Försvarsmakten har i en av dessa anskaffningsprocesser. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

Figur 1. Förenklad illustration av införskaffande av ny materiel till 

Försvarsmakten (egentillverkad). 

Sen Försvarets materielverk(FMV) inrättades 1968 har en stor utmaning legat i att ta 

fram rätt materiel åt Försvarsmakten(FM). För att en Försvarsmaktsupphandling ska 

anses framgångsrik behöver kunden (FM i det här fallet), få ett materiel som möter FMs 

behov i så stor utsträckning som möjligt. Figur 1 illustrerar hur FMV upphandlar 

materiel från försvarsindustri och civila aktörer efter Försvarsmaktens krav/behov. Det 

är dessa krav/behov som är studiens problemområde. Figur 1 illustrerar vidare hur FMV 

delges FMs behov/krav och översätter/tolkar dem så att industrin kan möta deras behov 

med relevanta anbud. FMV behöver då tolka och omsätta de krav och önskemål som 

FM utrycker i skrift för att kunna utveckla eller köpa in utrustning som svarar mot 

kraven. Då krävs en genuin insikt och förståelse för de användarsituationer som kan 

uppstå. För att erhålla den kunskapen har FMV engagerat både försvarsindustri och FM 

i en rad gemensamma aktiviteter under åren. Men vilka teorier och metoder för att förstå 

och engagera den tänkta användaren hos Försvarsmakten bidrar till ett bra resultat?   
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1.1.1 Försvarets materielverks införskaffande av ny teknisk materiel till 
Försvarsmakten 

I en förstudie om FMV:s roll i beställningsprocesser (Swartling m.fl., 2005) undersöker 

och diskuterar författarna utmaningarna med de ibland omfattande upphandlingar som 

FMV genomför och vikten av att involvera den tänkta användaren. De upplevde när 

studien genomfördes att det ibland saknas instruktioner för hur en god beställare ska 

agera och även frånvaron av en god styr- och kontrollmodell för beställaren. Studien 

belyser också vikten av att beställaren kan ställa tydliga krav på 

leverantörsorganisationen, det vill säga FMV och försvarsindustrin i det här 

sammanhanget. Swartling m.fl. (2005) anser att lyckade utvecklingsprojekt skapar 

möjligheter för tänkta användare att ge sin syn och bidra med sina erfarenheter för att i 

slutändan få ett system som är så anpassat för användaren som möjligt. Enligt förstudien 

fanns 2005 ingen kommersiellt tillgänglig process som är omedelbart tillämpbar för 

användarcentrerad systemdesign. Swartling m.fl.(2005) menar dock att en sådan process 

är fullt möjlig att utveckla och passa in med redan existerande utvecklingsprocesser 

inom FMV. Sedan 2005 har upphandlingsprocessen förbättrats, men det belyser en del 

av FMVs utmaningar med att genomföra lyckade upphandlingar. Den här studien 

kommer att utforska teorier om användarcentrerad systemdesign (Gulliksen och 

Göransson, 2000, 2002; Kraft, 2012; Still och Crane, 2017) och deltagande design 

(participatory design) (Sanders, 2002; Simonsen och Robertsson, 2013; Drain och 

Sanders, 2019) som ett möjligt stöd i arbetet med att inkludera användare i valda delar 

av beställningsprocessen. 

1.1.2 Amfibiebataljon 2030 

I slutredovisningen av FM perspektivstudie 2016-2018 beskrivs Försvarsmaktens 

planerade tillväxt med övergripande målsättningar till år 2035. Sammanfattningsvis så 

förespråkar studien omfattande materiel- och personaltillväxt de kommande 

åren(Stenabb och Pålsson, 2018). För att ytterligare konkretisera dessa mål för 

Amfibiekåren har en studie kallad Amfibiebataljon 2030 (Amfbat 2030) producerats.  

Införandet av Amfbat 2030 innebär att Amfibiekåren står inför det största 

tekniksprånget som förbandet har genomfört på 30 år. Stora upphandlingar av materiel 

och avancerad teknisk utrustning skall göras i syfte att modernisera förbandet. Det görs 

för att bättre kunna möta det dimensionerade hotet Sverige står inför i kustbandet nu 

och i en inte alltför avlägsen framtid.  Där har Amfibiekårens behov med hänsyn till FM 

perspektivstudie 2016-2018 analyserats utifrån nuvarande och framtida behov samt 

nuvarande och kommande hot. Studien beskriver ett förband som är rörligare och med 

förbättrad verkansförmåga där flera funktionsenheter tillsammans ska skapa bättre 

uteffekt. Försvarets materielverk(FMV) arbetar under 2021 med produktdefinitionsfaser 

med målsättningar för en hel bataljon som omfattar flera enskilda system. Arbetet 

kommer att resultera i systemmålssättningar som sedan används i anskaffningsuppdrag 

för att utveckla och anskaffa materiel och teknik som uppfyller målen för projekt 

Amfbat 2030 (FMV, Amfibiebataljon 2030, 2022). Det första anskaffningsuppdraget 

heter Artilleriplattform Amfibie och det är utveckling av denna plattform som studeras i 

den här studien. 
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1.1.3 Artilleriplattform Amfibie 

Artilleriplattform Amfibie(ArtP Amf) kommer att bestå av båtar med integrerade 

artilleripjäser, så kallat sjörörligt artilleri. I det här fallet utgörs de av stabiliserade 12 

centimeters granatkastare med möjlighet att kunna skjuta indirekt eld, men även 

direktriktad eld, mot markmål under framryckning till sjöss. Dessa sjögående 

plattformar ska kunna uppträda i en komplex miljö och lösa komplexa uppgifter 

tillsammans med andra plattformar. Vilket ställer höga krav inte bara på plattformen i 

sig, utan även dess samverkan med övriga delar i amfibiesystemet, såväl nuvarande som 

kommande. För att plattformen skall fungera krävs bland annat funktioner som ledning, 

sensor och verkan. Funktioner som i dagens amfibiesystemet ibland är utspridda på 

olika plattformar. Men ett krav är att ArtP Amf även ska kunna använda egna sensorer 

och vapensystem för direktriktad eld som självskydd (FMV, Sjörörligt artilleri, 2022). 

Det ställer även krav på väl utvalda och för ändamålet kvalificerade komponenter. I 

upphandlingen av ArtP Amf så avser FMV att köpa existerande produkter som finns på 

marknaden som med modifikationer ska täcka de krav som ställts av FM. FMV hoppas 

då få industrin att presentera lösningar som möter systemmålsättningarna från FMV. 

Där olika system ska kunna fungera bra tillsammans och styrkan inte ligger i ett enskilt 

systemet utan just kombinationen av system (FMV, Ny materiel till amfibieförbanden, 

2022). FM och FMV har också uttryckt behov av sensorer för självskydd som ska kunna 

fungera när plattformen uppträder i grupp eller enskilt (FMV, Sjörörligt artilleri, 2022). 

Valet av dessa sensorer för självskydd är fokus i den här studien. 

1.1.4 Användarrepresentanter och slutanvändare 

Swartling m.fl. (2005) belyser att användarmedverkan kan gå till på olika sätt bland 

annat genom så kallade användarrepresentanter eller slutanvändare i vilket även lyfts av 

Gulliksen och Göransson(2000, 2002). Användarrepresentanten ska enligt förstudien 

vara individer som utmärkt sig, är erkänt duktiga och har lång erfarenhet. De ska kunna 

föra en diskussion mot slutanvändarna och deltar mycket men får inte alltid vara med i 

konceptdiskussionerna som förs i projekten då den ofta sker på FMV och 

användarrepresentanterna finns ute på förbanden(Swartling m.fl., 2005).  

I Amfibiekåren återfinns användarrepresentanterna bland annat på Amf A(Amfibie 

avdelningen) som har bidragit med stora delar av projekt Amfbat 2030. I det här arbetet 

utgörs användarrepresentanterna av personal från Amf A. Det är i huvudsak dem som 

sköter dialogen med FMV för förbandets räkning vid materielutveckling och 

materielframtagning. Slutanvändarna beskrivs av förstudien som en tillgång i 

utvecklingsarbete då de besitter oftast all den operationella kunskapen som behövs och 

är enligt studien även de som i slutändan bestämmer hur den införskaffade materielen 

nyttjas när den väl kommit ut i verksamheten. Slutanvändarna beskrivs dock också som 

konservativa samt benägna att bidra med personliga önskemål som inte förefaller 

relevant för verksamheten i stort och ibland utan kunskap om nya tekniker som är på 

intåg.  

Slutanvändarna är i denna studie den båtpersonal som sannolikt kommer att införa och 

bemanna ArtP Amf i framtiden. Det är enligt Swartling m.fl. (2005)  nödvändigt att 

styra användarmedverkan på ett sätt som ger deltagarna rätt förutsättningar och ser till 

att arbetet sker resurseffektivt. Med anledning av detta nyttjar studien teorier om 

användarcentrerad system design och deltagande design i syfte att kunna hitta en 

effektiv metod. Användarcentrerad design förespråkar i huvudsak design för, och i vissa 
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fall med användaren, medans deltagande design förespråkar design tillsammans med 

användaren (Gulliksen och Göransson, 2000, 2002; Sanders, 2002). Teorier som faller 

väl ut med syftet av studien som det redogörs mer ingående för i kapitel två. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka behovet av sensorer för ArtP Amf utifrån ett användarperspektiv. 

Vidare att därigenom bidra till ett av flera underlag för projektering och upphandling av 

ArtP Amf som är väl anpassat till slutanvändarna. Frågeställning: 

▪ Ur ett användarperspektiv, vilket behov har Artilleriplattfrom Amfibie av 

sensorer för självskydd? 

▪ Hur kan användarcentrerad systemdesign och deltagande design tillämpas för att 

identifiera användarens sensorbehov? 

1.3 Avgränsningar och vidare innehåll 

Nedan följer en lista på de avgränsningar som gjorts i studien och det övergripande 

innehållet för respektive kapitel. 

▪ Teknisk avgränsning: Arbetet studerar enbart behovet av sensorer för självskydd 

på ArtP Amf. Design, utformning eller organisering av ArtP Amf undersöks inte 

inom ramen för studien. Tekniska sensorer som av författaren bedömts 

irrelevanta för studien beskrivs inte. 

▪ Analytisk avgränsning: De scenarier som nyttjas i studien har inte rangordnats 

utifrån faktorer som trolighet eller farlighet m.m. Det gör att behovet i vad som i 

sammanhanget skulle kunna anses vara ett mindre prioriterat eller ofarligt 

scenario framställs likvärdigt med behovet för ett prioriterat eller farligt 

scenario. 

▪ Organisatorisk avgränsning: Det är endast användarrepresentanter som 

vanligtvis företräder förbandet eller användare som har en båtförarutbildning 

som har valts som respondenter för studien. 

Kapitel 1 redogör för bakgrund, problem och syfte. I kapitel 2 lyfts delar ut teorier om 

användarcentrerad systemdesign och deltagande design för att sedan appliceras i 

metoden i kapitel 3. I kapitel 3 presenteras metoden för undersökningen och de 

respondenter som intervjuats i studien. Kapitel 4 innehåller den empiri som 

underbygger intervjuunderlaget samt bakgrundsfakta till arbetet i stort. I kapitel 5 

presenteras det sammanställda utfallet från intervjuerna för att sedan i kapitel 6 

analyseras. Kapitel 7 innehåller de slutsatser som arbetet resulterat i med förslag på 

vidare forskning. 
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2. Teori 

I arbetet med att undersöka användarnas behov nyttjas teorier om användarcentrerad 

systemdesign och deltagande design. Kapitlet inleds med att redogöra för militära 

tillämpningar av teorierna för att sedan bryta ner dem mer ingående. Kärnan i teorierna 

är att nyttja användare i utvecklingen och framtagandet av ny teknik. En viktig skillnad 

mellan de olika teorierna är att i användarcentrerad design kan användaren i vissa 

metoder simuleras istället för att nyttja den faktiska användaren. Det är endast de delar 

av användarcentrerad design och deltagande design som involverar den faktiska 

användaren som är av intresse för vår studie. Avsnitten om deltagande design 

kompletterar teorierna om användarcentrerad systemdesign för att få en djupare 

förståelse för hur användaren kan involveras.  

2.1 Användarcentrerad systemdesign och deltagande design i 
en militärkontext 

Användarcentrerad systemdesign och deltagande design har länge tillämpats i en 

militärkontext både i Sverige och internationellt. Redan 1963 skrev Younger (1963) en 

artikel med titeln: ”Take advantage of the military user”. Tanken om att inkludera 

användaren i designen är med andra ord inte ny och fördelarna med det har varit 

uppenbara sen långt tillbaka även om formen för det har ändrats. Younger trycker på 

vikten av att överföra information och data från den militära användaren till tillverkare 

för utvecklingen av nya system eller produkter. Detta görs för att optimera designen av 

nya system, men även förbättra existerande. Younger menar också att det finns ett 

uppenbart behov av att fortsätta utforska behovet av effektiv feedback genom 

samarbeten mellan industri och militära paneler för att bidra till den gemensamma 

nyttan och för att lösa dåtidens existerande produktionsproblem.  

Metoder och teori om att involvera användaren i den militära kontexten har med tiden 

förbättrats. McNeish och Maguire (2019) redogör för bland annat nyttjandet av 

deltagande design i framtagandet av nytt användargränssnitt för helikopterpiloter. 

Genom att skapa kreativa processer i deras studie där de designade för, med och lät 

användarna designa själva så skapade bättre förutsättningar att komma åt uttalad, 

observerbar och tyst/latent kunskap av relevans för designen i projektet.  

Tabell 1. Beskriver ordning och mål för olika aktiviteter i deltagardesign och utgår från 

Sanders (2002) (McNeish och Maguire, 2019 – egen översättning). 

Kunskapsform Uttrycksformer för kunskap 

Aktiviteter för att 

tillgängliggöra 

kunskapen  

Uttalad 
Säger 

Tänker 
Säger 

Observerbar 
Gör 

Använder 
Gör 

Tyst 

Latent 

Vet 

Känner 

Drömmer 

Skapar 
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I tabell 1 presenteras olika sorters aktiviteter för att komma åt olika kunskapsformer. 

Aktiviteterna inkluderar användarna på olika sätt och då tillgängliggör olika former av 

kunskap beroende på aktivitet. Projektet ansågs av alla deltagare som lyckat och gav en 

djupare förståelse för problem i användarkontexten vilket skapar bättre förutsättningar 

för ett system som i större utsträckning möter det faktiska användarbehovet. Resultatet 

av inkluderande av användarna i de olika aktiviteterna ger ytterligare information om 

vad de faktiska användarna ansåg var viktigt vid utformningen av användargränssnittet. 

Teorin i undersökningen grundar sig bland annat i Sanders (2002) tankar om deltagande 

design där olika delar av användares kunskap blir tillgänglig beroende på vilken 

aktivitet användaren engageras i. Det är teori som även ligger till grund för den här 

studien och som det redogörs mer ingående för senare i kapitel två. 

Savage-Knepshield m.fl. (2020) menar att även om användarcentrerad design 

framgångsrikt har används i stor utsträckning kommersiellt i över 30 år är de militära 

tillämpningarna inte lika omfattande, trots den potentiella nyttan. Genom att använda 

sig mer av användarcentrerad systemdesign i framtagning av militär materiel menar 

författaren att det går att undvika förändringar i sent produktionsskede, som kan 

innebära längre produktionstider och ökade kostnader. Det finns otaliga exempel på 

misslyckade utvecklingsprojekt som utöver att vara tidskonsumerande får skenande 

kostnader, som om de inte hanteras, kan resultera att hela projektet skrotas. I värsta fall, 

utan att det går att använda något av resultatet i andra projekt. 

Även Försvarsmakten och FMV har engagerat användaren i systemdesign. I en rapport 

från FOI av Johnsson och Stenius (2002) undersöker de vad det innebär att involvera 

användaren i systemutvecklingsprocessen. Johnsson och Stenius (2002) genomförde en 

fallstudie om utvecklingen av systemet  Stridsledning Bataljon. I undersökningen 

använde de bland annat teorier om användarcentrerad systemdesign av Gulliksen och 

Göransson. Teorier som även nyttjas i den här studien. Johnsson och Stenius ansåg att 

utvecklingsprocessen blir mer komplex och kostsam men också att projektet som 

utvecklas blir bättre anpassat till målgruppen när användarna inkluderas. De var också 

av uppfattningen att utvecklingen skulle gynnas av att involvera fler ”riktiga” 

användare. ”Riktiga” användare som i denna rapport refereras till som slutanvändare. 

Vidare är deras uppfattning att de borde ha lagt mer tid på att hitta just de tänkta 

slutanvändarna, för att det sannolikt skulle ha bidragit till ett system bättre anpassat för 

slutanvändarna. En insikt som avses följa upp ytterligare i den här studien. Följande 

stycken redogör mer ingående för de delar av användarcentrerad systemdesign och 

deltagande design, som är relevanta för denna studie om militär teknikutveckling. 

2.2 Användarcentrerad systemdesign 

Användarcentrerad systemdesign har traditionellt sett huvudsakligen använts för 

utveckling av bland annat datorsystem och mjukvara. Det finns vissa principer i idéerna 

om att engagera användare i användarcentrerad design som även går att tillämpa på mer 

generell systemutveckling. Dessa principer och idéer samt vad användarcentrerad 

systemdesign är redogörs för i följande avsnitt. 

Gulliksen och Göransson (2002), Kraft (2012) samt Still och Crane (2017) redogör för 

grunderna i användarcentrerad systemdesign.  

Dessa grunder omfattar användarmedeverkan, projektstyrningsaspekter, metoder och 

roller under arbetet med utvecklingen. Gulliksen och Göransson(2002) anser att 
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användarcentrerad utvecklingsmetodik bidrar till skapandet av effektivare system och 

en djupare förståelse för användarna eftersom användarnas sociala miljö och 

arbetsuppgifter tas i beaktande. Det är användarnas behov, möjligheter, krav, 

förväntningar och förutsättningar som är grunden för framgångsrik användarcentrerad 

utveckling. 

2.2.1 Bakgrund till användarcentrerad systemdesign 

Gulliksen och Göransson (2000) menar att användarcentrerad utveckling inte per 

automatik inkluderar användaren utan att användaren även kan tas hänsyn till genom att 

modellera en tänkt användare. Att modellera användaren är inte syftet med den här 

studien och vidare kommer vi belysa de delar av användarcentrerad system design som 

inkluderar användaren. I ett utvecklingsprojekt kallat UTOPIA 1981-1985 som i 

huvudsak utfördes i Stockholm bl.a. på KTH (Kungl. Tekniska Högskolan) och Århus 

universitet testades ny metod och praktik vilket resulterade i ett lyckat samarbete mellan 

designers/utvecklare och användare. Utfallet bidrog till grunden för något som kallades 

för deltagande design, cooperative design eller skandinaviska skolan.  

I deltagande design ligger utgångspunkten i användningssituationer och de rutiner som 

används i vissa specifika arbetsorganisatoriska sammanhang där designprocessen 

grundar sig i samarbete istället för formella beskrivningar. Det bidrar då också till ett 

mer ömsesidigt lärande mellan designer och användare. I utvecklingen används också 

verktyg som användaren är mer bekant med istället för formella specifikationer. Genom 

att modellera den framtida arbetssituationen kan användarna snabbare experimentera 

med olika lösningar närmare till den verkliga arbetsmiljön.  

Fokus ligger också lika mycket på arbetsorganisationen som tekniken (Gulliksen och 

Göransson, 2002). Andra relevanta metoder som Gulliksen och Göransson (2000, ss. 

23) belyser är att som designer reflektera tillsammans med användaren. Tanken är att 

det ska kunna bidra till att generera ny kunskap och användningsområden för designen 

som sannolikt inte hade identifierats utan diskussioner med användaren. Metoden är 

producerad av filosofen och professor Donald Schön (1983). Vidare metoder som 

inkluderar den faktiska användaren är socioteknisk design. Socioteknisk design bygger 

på kunskapen om att mänskliga och organisatoriska aspekter inte bara kan studeras från 

ett teknikperspektiv (Pasmore m.fl., 2019; Cherns, 1976; Scacchi, 2004). Det innebär 

alltså i kontexten användarcentrerad design att en aktiv användarmedverkan genom hela 

designprocessen är en framgångsfaktor för projektet i stort. Gulliksen och Göransson 

(2000, ss. 27) menar att utan användarnas inblandning är det inte möjligt att skapa 

användbara system som för den faktiska slutanvändaren. 

2.2.2 Användar- och uppgiftsanalys samt scenariobaserad utvärdering 

Framgångsrik systemutveckling ligger i att förstå användarnas arbetsuppgifter och hur 

de löser dem för att det planerade systemet ska möta deras krav och förväntningar. 

Förståelsen av användarna och deras arbetsuppgifter ligger i att även göra en korrekt 

analys av arbetsmiljö, organisation samt andra i sammanhanget relevanta faktorer 

(Kraft, 2012). Det bygger på att deltagarna i designprocessen är representativa för 

användarna eller slutanvändarna själva. Förslag på metoder för att erhålla relevant 

kunskap om användarna är bland annat att de med fördel studeras, intervjuas och 

besökas på den plats de är verksamma (Gulliksen och Göransson, 2002). Besök på den 
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plats användarna är verksamma bidrar till att registrera och dokumentera saker som 

missas utan fysisk närvaro. Allt från informella organisationsstrukturer till tyst kunskap 

m.m. Det kan alltså finnas relevant men ej uppenbar information som blir tillgänglig 

genom besök på arbetsplatsen (Gulliksen och Göransson, 2000, ss. 27-28). 

Användaranalys används för att identifiera användarna av de tänkta systemet och 

egenskaper hos de tänkta användarna. Genom att göra det kan detaljer som är 

dimensionerande för de tänkta systemet upptäckas och göra det bättre anpassat för den 

faktiska användaren. Information om användaren kan inhämtas genom olika metoder 

som intervjuer, observationer, enkäter m.m. Uppgiftsanalys kan när den är klar redogöra 

för vilka arbetsgifter användarna utför och hur de gör det. De planerade systemet måste 

kunna utföra de arbetsuppgifter de är skapade för, annars kanske de inte nyttjas. För 

mycket funktionalitet kan också göra det svårt för användarna att hitta de funktioner de 

behöver, vilket försvårar användarens arbetsuppgifter. Därför bidrar en väl genomförd 

uppgiftsanalys till ett mindre komplext system vilket är eftersträvansvärt (Still och 

Crane, 2017). Uppgiftsanalysen genomförs vanligtvis med strukturerade intervjuer eller 

observationsintervjuer där det bör ställas frågor om konkreta och specifika situationer 

som kompletteras med observationer när användaren arbetar (Gulliksen och Göransson, 

2000). I scenariobaserad utvärdering får användaren olika scenarier med tillhörande 

uppgifter. Utifrån lösandet av uppgifterna får användarna svara på frågor som ger 

ytterligare insikt i deras interaktion och behov i systemet (Gulliksen och Göransson, 

2000, ss. 30-45). 

2.2.3 Att nyttja användare och slutanvändare samt verksamhetsexperter 
och användarrepresentanter 

Gulliksen och Göransson (2002) förespråkar effektiv användarmedverkan där rätt typ av 

användare är engagerad vid rätt tillfälle. Det innebär att användaren väljs med stor 

omsorg utifrån ändamålsenliga urvalsmetoder vilket även bekräftas av Gulliksen m.fl. 

(2005). Vidare delar Gulliksen m.fl.(2005) in användarna i två huvudsakliga 

grupperingar av användare: slutanvändare och verksamhetsexperter.  

Slutanvändaren är den som är tänkt att använda systemet när det är färdigutvecklat och 

implementerat i den ordinarie verksamheten. Slutanvändaren kan arbeta i flera olika 

roller under projektet där den i sammanhanget mest relevanta rollen är att svara upp för 

operativ verksamhetskunskap och bidra med användarsynpunkter. Det förutsätter att den 

involverade slutanvändaren har god kunskap om det område som systemet skall verka 

inom. Det är med fördel en erkänt duktig användare som kan delta i kreativa processer 

med andra människor. Alla synpunkter ska tas i beaktande med respekt för att de ibland 

behöver hamna i en prioriteringsordning. Användare som deltar i designprocessen bör 

också vara användare som har möjlighet att kunna omvärdera och anpassa sig till de 

rådande utvecklingsförhållandena.  

Verksamhetsexperten ska kunna representera verksamheten med praktisk och materiell 

kompetens och ha goda kunskaper om den. Rollen bemannas med fördel av en individ 

med god samarbetsförmåga och möjlighet att prioritera(Gulliksen och Göransson, 2000, 

ss. 99-101). Verksamhetsexpert refereras till som användarrepresentanter i arbetet då 

användarrepresentanterna på Amf A SSS(Sjöstridsskolan)anses vara experter på 

Amfibiekårens verksamhet. Tidigare i kapitel två beskrevs deltagande design som 

processer som bygger på samarbete mellan designer och användare snarare är formella 

beskrivningar där designen sker utan vidare inflyttande av den tänkta användaren. 
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Följande avsnitt avser att reda ut bakgrunden till deltagande design mer ingående samt 

vilka grundläggande principer som ligger till grund för teorin och metod. 

2.3 Deltagande design 

Deltagande design beskrivs av Simonsen och Robertsson (2013) som en process som 

tillsammans med användaren bör involvera: 

▪ undersökning 

▪ förståelse 

▪ reflektion 

▪ etablering 

▪ utveckling  

▪ support  

Dessa processer bidrar till ett ömsesidigt lärande mellan deltagarna i de gemensamma 

aktiviteterna. Deltagarna går in i rollerna som antingen användare eller designer, där 

designern försöker lära sig användarnas upplevda verklighet, och användarna försöker 

uttrycka sina önskemål och lära sig vilka tekniska lösningar som kan leda till målen. 

2.3.1 Designa med användaren 

Elisabeth B.-N. Sanders (2002) beskriver ett skifte i början av 2000-talet där målet 

snarare är att designa med användaren istället för användaren. Deltagande design är inte 

en bestämd metod eller en kombination av metoder, utan bygger på uppfattning och 

attityd till andra människor. Det bygger på tron om att alla människor har något att bidra 

med i designprocessen och att de med rätt förutsättningar kan ge uttryck för det 

bidraget. Det är även något som även Simonsen och Robertsson (2013, ss. 3) 

understryker. I deltagande design upplevelser är rollerna mellan designer och forskare 

ibland flytande och användaren får möjlighet att vara en kritisk del av processen. Detta 

sätt att tänka, kan i kombination med nya metoder och verktyg, ge deltagare möjlighet 

att delta mer aktivt i designen och utvecklingsprocessen (Sanders, 2002). Kärnan i 

deltagande design är åtagandet att försäkra sig om att de som ska nyttja systemet är en 

kritisk del av dess design (Simonsen och Robertsson, 2013, ss. 2).  
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Figur 2. illustrerar olika typer av kunskaper som personer besitter (Sanders, 2002 – 

egen översättning). 

Målet är att ta del av deltagares erfarenhet genom att möjliggöra för dem att dela med 

sig av erfarenheten på fler sätt än med traditionella frågor och traditionella svar. Sanders 

(2002) menar att det kan gå att extrahera relevant information genom att tolka uttryck, 

observera vad deltagare gör, vad dem använder när de löser en uppgift, vad de tror sig 

kunna, försöka förstå vad de känner och till och med uppskatta vad de drömmer om(vill 

ha i framtiden).  

Olika sätt att engagera individer ger olika typer av information enligt figur 2. Genom att 

lyssna på vad de säger så får vi reda på deras uttalade kunskap (explicit knowledge) 

dock sannolikt bara den informationen de medvetet vill att vi ska få höra. Genom att 

observera individer som löser uppgifter får vi även observerbar information (observable 

information), vilket dock inte är tillräckligt enligt Sanders. Vad personer tänker, vet och 

känner ger oss möjligheten att sympatisera med dem. Den kunskapen kallas för tyst 

kunskap (tacit knowledge) i och med att den inte delas på samma sätt som uttalad 

kunskap. Att kunna uppskatta vad personer drömmer om kan antyda om hur deras 

framtid skulle kunna förbättras och klassas som latent kunskap (latent knowledge). Det 

är också en form tyst kunskap om behov som går att identifiera först i framtida 

skeenden. Den latenta kunskapen är mindre hos individer vilket illustreras av den 

mindre yta som tas i anspråk i Figur 2, som också visar att den uttalade kunskapen är 

störst vilket illustreras av den större ytan i toppen av figuren. Förmågan att inte bara 

veta, utan även kunna sympatisera med användare är bara tillgängligt då användaren 

engageras på rätt sätt. Sanders(2002) menar att genom att ta del av personers känslor, 

drömmar och fantasi kan vi får en djupare förståelse för dem.   
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Figur 3. Illustrerar hur olika typer av aktiviteter kommer år olika information hos 

användaren som presenterades i figur 2(Sanders, 2002 – egen översättning). 

För att ta del av erfarenhet har med tiden olika metoder utvecklats. Traditionella 

metoder har huvudsakligen fokuserat på observation av vad personer gör och använder. 

Traditionella marknadsundersökningar fokuserar mer på vad personer säger och tycker 

genom t.ex. intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär osv. Genom att låta personer skapa 

genom olika aktiviteter kan vi ytterligare ge utrymme för uttryck av information i 

tankar, känslor och drömmar (Sanders, 2002). Figur 3 illustrerar hur olika aktiveter med 

användaren möjliggör tillgång till olika kunskapsformer. Genom en aktivitet som låter 

användaren skapa kan vi enligt Sanders (2002) komma åt vad en användare vet, känner 

eller drömmer. Det är kunskap i den mindre delen av figur 3 som illustrerar att den 

kunskapsformen är mindre hos användarna än för kunskapsformerna ovan. 

 

Figur 4. Illustrerar hur olika användaraktiviteter kompletterar varandra där mycket 

information(ljusgrön yta utanför överlappande delar) bara är tillgänglig för en viss typ 

av aktivitet (Sanders, 2002 – egen översättning). 
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När utvecklaren lyckas tillgängliggöra vad användare säger, gör och skapar samtidigt, 

så genereras enligt Sanders (2002) bättre förutsättningar att på ett djupare plan förstå 

och sympatisera med dem. Det i sin tur skapar ett bättre informationsläge för att kunna 

skapa en produkt för dem. I figur 4 ser vi att viss information går att få fram oberoende 

av vilken aktivitet som användaren involveras i. Men även att mycket information bara 

är tillgänglig för tillexempel aktiviteter där användaren skapar.  

Sanders (2002) menar att nya metoder och verktyg mer effektivt kan komma åt 

slutanvändares inte ännu uttryckta känslor och idéer. Idéer som brukar genereras är då 

mer upplevelsebaserade istället för objektiva uttryck som ger bättre möjligheter för 

användare att uttrycka sina egna behov och önskemål i påhittade scenarion. Utmaningen 

för designern ligger då i att skapa rätt förutsättningar för användaren, där de genererade 

idéerna som användaren anser är relevanta då även är användbara och 

eftersträvansvärda för designern. Målet är att idéerna från användarna används som en 

källa för designinspiration och innovation.  

Sammanfattningsvis utrycker Sanders (2002) att samhällsvetare ger ramverken för att 

förstå användaren medan designers vet hur idéer och möjligheter ska kombineras och 

förverkligas. Exempel på verktyg är interaktioner med prototyper, mock-ups och annat 

som kan gestalta framtida system eller rutiner. Som genom en socio-teknisk approach 

tar hänsyn till den kontext och rutiner som den planerade tekniken/systemet är tänkt att 

verka i (Simonsen och Robertsson, 2013, ss. 3). 

2.3.2 Samspel mellan designer och användare 

 

Figur 5. Illustrerar utbyte av kunskap i samarbeten mellan designer och deltagare i 

deltagande design processer för en specifik miljö (Drain och Sanders, 2019 – egen 

översättning). 

Figur 5 illustrerar samarbetet mellan designer och deltagare i ett deltagande design 

projekt. Både designern och deltagaren har kunskap som är värdefull för samarbetet där 

delar av den värdefulla kunskapen kan delas genom de gemensamma aktiviteterna i 

samarbetet. Samarbetet är i sin tur satt i en specifik socio-kulturell miljö samtidigt som 

en kontrollerad designmiljö. Kontakten mellan designer och deltagare sker inte direkt 
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mellan varandra utan genom samarbetet i designmiljön. Pilarna i modellen visar att 

kunskapen flödar i båda ritningarna. Figuren kompletterar tidigare figurer i deltagande 

design genom att även illustrera i vilken kontext informationsutbytet sker (Drain och 

Sanders 2019). 

2.3.3 Mål och aktiviteter för deltagande design 

 

Figur 6. Beskriver ordning och mål för olika aktiviteter i deltagande design (Simonsen 

och Robertsson, 2013, ss 128 – egen översättning). 

 

Kärnan i deltagande design är som tidigare nämnt att inkludera de tänkta användarna i 

designen på ett sätt som passar givet de förutsättningar som råder. Det kan ske genom 

att inkludera användarna i de aktiviteter som illustreras i figur 6. Varje aktivitet sker på 

det sättet som givet omständigheterna anses bäst, där målet med varje aktivitet beskrivs 

i respektive bubbla. Syftet med tillvägagångssättet som illustreras är att identifiera och 

förstå användarnas uppgifter och lyckas konkretisera samt förverkliga i den teknisk 

lösningen tillsammans med användaren. Användarna ska alltså med fördel vara 

involverade i så många steg som möjligt i Figur 6.  ”Identifiera behov och önskemål” är 

den som anses viktigast vilket illustreras av den tjockare linjen. ”Identifiera 

behov/önskemål” samt att ”förstå vanor” för att på bästa sätt kunna ”konkretisera och 

förverkliga” är att anses vara nyckelaktiviteter som användaren bör vara involverad i  

vilket visas av pilarna mellan aktiviteterna (Simonsen och Robertsson, 2013, ss. 3). Den 
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här studien har givet begräsande resurser endast engagerat användarna i ”förstå vanor” 

samt ”identifiera behov, önskemål”. 

2.4 Summering av användarcentrerad systemdesign och 
deltagande design. 

Användarcentrerad systemdesign och deltagande design används i den här studien för 

att få en djupare förståelse för användarnas behov och att engagera användarna på ett 

sätt som möjliggör större kunskapsöverföring. Genom att analysera och nyttja den plats 

där användarna är verksamma får designern en djupare förståelse för användarna och 

ger användarna möjlighet att tänka och fatta beslut i rätt kontexten. Det ger också 

möjlighet att ta del av information som annars skulle missas och lättare identifiera 

relevant funktionalitet för det planerade systemet.  

Att engagera såväl användarrepresentanter och slutanvändare skapar förutsättningar för 

flera relevanta perspektiv. Att engagera användarna i olika aktiviteter där de utöver att 

prata får göra och skapa saker, ger förutsättningar att komma åt mer kunskap som 

annars kan vara dold hos användarna vilket illustreras i figur 3 och figur 4. Figur 5 

illustrerar att aktiviteter med användarna i relevant kontext möjliggör ett utbyte av 

kunskap mellan designer och användare där båda lär sig av varandra, och skapar y en 

djupare förståelse för det som skall designas. Att engagera användaren löpande under 

designprocessen gynnar processen, men viktigast är att förstå vanor, identifiera behov 

och önskemål samt konkretisera och förverkliga design med användaren vilket 

illustreras av figur 6. 

Både nyttjandet av användarcentrerad systemdesign och deltagande design innebär 

också utmaningar och eventuella nackdelar. Följande stycke adresserar några av de 

nackdelar som är relevanta för vår studie. Simonsen och Robertsson (2013) adresserar 

utmaningen i att som designer bibehålla en lämplig relation till deltagarna i deltagande 

design, då det innebär att hela tiden vara medveten om att deras inflytande kan påverka 

deltagarnas svar. Det går alltså inte att utesluta att saker som bakgrund, personliga 

historier mellan deltagare med mera kan komma att ha påverkat utfallet i något 

hänseende. Det kan också vara så att visa designers missar chansen att göra sig själva 

och deras kunnande tillgängligt i den skapande processen vilket då kan påverka utfallet. 

Ytterligare en faktor som kan påverka utfallet i deltagande design är om designern har 

ett egenintresse eller låter sig påverkas av utfallet av det som designas. Det skulle kunna 

bidra till utmaningar i att behålla en objektivitet och inte styra projektet mot en egen 

agenda. Liknande utmaningar och nackdelar gäller för användarcentrerad systemdesign. 

Det är villkoren för användarcentrerad systemdesign och deltagande design som ligger 

till grund för metodvalen i den här studien, och dessa villkor appliceras i kommande 

kapitel 3 som omfattar studiens metod.  
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3. Metod 

Kapitlet redogör inledningsvis för de olika metoder som använts i denna studie där 

teorier om användarcentrerad systemdesign och deltagande design tillämpas. Därefter 

presenteras respondenter och sekundärkällor. Slutligen förs en diskussion som studiens 

trovärdighet och äkthet. 

3.1 Forskningsstrategi och forskningsansats 

Enligt Bryman m.fl. (2017) kan en studie i huvudsak nyttja antingen en kvalitativ eller 

kvantitativ forskningsstrategi. Den här studien aanvänder en kvalitativ 

forskningsstrategi där datainsamlingen bygger på respondenters uttryckta ord och 

uttryck. Studien sker i ett skede på FMV där resultatet av denna studie skulle kunna 

vara av relevans för FMVs upphandling kommande plattform ArtP Amf. Det har 

påverkat valet av metod i studien och lett till studien riktats för tillgodose ett behov som 

FMV har uttryckt, nämligen att veta mer om de tänkta användarnas behov. Syftet med 

studien är till del att undersöka vad respondenterna vill göra och veta i olika situationer 

och se om flera respondenter uttrycker samma behov. Detta sker genom intervjuer där 

tydliga användarscenarion presenteras som en del av underlaget till frågorna som 

respondenterna får ta del av. Frågorna kommer även bjuda in till att respondenterna ritar 

och är kreativa i intervjuunderlaget. Härigenom tillämpas en abduktiv ansats, vilket 

medför att studien växlar mellan att undersöka teori och empiri i syfte att kunna hitta 

samband mellan dessa och presentera en slutsats (Bryman m.fl., 2017). Den abduktiva 

ansatsen möjliggör alltså nyttjandet av empirisk fakta och tillåter teoretiska 

förföreställningar som således kan användas för att analysera resultatet och omtolka 

dessa med hänsyn till varandra (Alvesson och Sköldberg, 2008). Studien innehåller 

även teorier som beskriver kända och ännu inte kända ting. Vilket även passar väl in 

med interpretivistisk epistemologi (Bryman m.fl., 2017). 

3.2 Datainsamling 

 

Figur 7 Övergripande aktiviteter för datainsamling i metoden.  

Metoden för datainsamling som nyttjas i studien baseras på teori från kapitel 2. Dessa 

gestaltas i figur 7 och visar en iterativ process i framtagandet av intervjuunderlag som 

förtydligas ytterligare i avsnitten som följer där flera olika sekundärkällor underbygger 

respektive del.  
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Intervjuunderlag. Studien har nyttjat sig av semistrukturerade intervjuer vilket 

möjliggjort för en friare intervju som kan följa upp svar som är av relevans för studien 

(Gulliksen m.fl., 2005). Intervjuunderlaget tillåts då utformas mer öppet och där 

intervjuaren kan ställa följdfrågor beroende på de svar som ges utan att riskera 

reliabilitet och validitet i svaren då följdfrågorna inte blir exakt lika för de genomförda 

intervjuerna (Bryman m.fl., 2017). Intervjuunderlaget består också av olika scenarion 

med frågor som respondenten tar ställning till utifrån hur denne tolkar scenariona. 

Respondenten har utöver att uttrycka sig i tal och skrift även möjlighet att svara med 

hjälp av teckningar på kartor i intervjuunderlaget vilket möjliggör delande av ytterligare 

information från respondenten (Sanders, 2002). 

De dimensionerande scenarion som nyttjas är underbyggda med information som finns i 

kapitel 4.3 och 4.4. Där presenteras information om Amfibieförbandet deras potentiella 

hot och operationsmiljön. Utformningen av scenarierna syftar till att försöka simulera 

respondenternas arbetsuppgifter så verklighetstroget som möjligt. Det görs för att skapa 

ytterligare förutsättningar för att respondenten ska leva sig in i sina arbetsuppgifter och 

dela så mycket kunskap som möjligt (Göransson och Gulliksen, 2000, Sanders, 2002). 

För varje scenario ställs frågor om vad respondenten vill veta och vad den vill göra där 

intervjuaren följer upp det som anses relevant med följdfrågor (Bryman m.fl., 2017). 

Utformningen av intervjun syftar i huvudsak till att försöka identifiera behov och 

önskemål enligt figur 6 (Simonsen och Robertsson, 2013) 

Pilotintervju genomförs i syfte att säkerställa att respondenterna tolkar 

intervjuunderlaget på önskat sätt. Pilotintervjun möjliggör ändringar i intervjuunderlaget 

utan att behöva göra om samtliga intervjuer för att säkerställa att samtliga respondenter 

får samma förutsättningar. Processen som omfattar utformning av intervjuunderlag och 

genomförande av pilotintervju genomförs tills det att tillvägagångssättet av 

pilotintervjun är som önskat (Bryman m.fl., 2017). 

Genomförandet av intervjun sker enskilt med respektive respondent. Där presenteras 

intervjuunderlaget för respondenten och de dimensionerande scenarion som omfattas  

(Bryman m.fl., 2017). I syfte att respondenten ska leva in sig i de presenterade 

scenarierna, så sker intervjun i hytten på antingen en stridsbåt 90 eller en Lätt trossbåt. 

Det sker alltså i en miljö som till stor del liknar den tänkta slutanvändarens 

användarkontext, i enlighet med teorierna om användarcentrerad systemdesigns 

scenariobaserade utvärdering. Under intervjun reflekterar även intervjuare tillsammans 

med respondent i syfte att möjliggöra ytterligare kunskapsöverföring (Göransson och 

Gulliksen, 2000). Presentationen av scenariona som respondenten ställs inför sker med 

inlevelse så att denne mentalt är så engagerad som det går i en ny simulerad situation. 

Under intervjun kommer det även att spelas upp ljud som kompletterar scenariot. Detta 

möjliggör för ytterligare utbyte av information mellan designer och deltagare då 

deltagaren lättare kan leva sig in i den tänkta användarkontexten enligt Drain och 

Sanders (2019) men även bidrar till ett holistisk synsätt som försöker ta hänsyn till de 

framtida användarsituationerna (Gulliksen m.fl., 2005). Respondenternas svar har enbart 

antecknats för att undvika att respondenterna svar påverkas av det faktum att de spelats 

in (Kraft, 2012). 

Tolkning, Analys och sammanställning intervjusvar. De uttryckta behov som 

genereras av svaren i intervjuerna bearbetas och översätts till förmågor för att därefter 

översättas till förslag på tekniska sensorer som bedöms möta det uttryckta behovet hos 

slutanvändaren. I syfte att kunna redogöra för slutanvändarnas behov och jämföra dem 
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med användarrepresentanterna, bearbetades svaren från intervjuerna för att sedan 

presenteras i grafik, som tydligt redogör för likheter och skillnader i respondenternas 

svar. Detta ger bättre möjlighet att se eventuella mönster i respondenternas svar som det 

går att dra slutsatser utifrån. En variant av tematisk kodning används löpande genom 

intervjuerna där intervjuaren tolkar intervjusvaren och sammanfattar svar som uttrycker 

samma sak med samma eller liknande uttryck. Därefter har svar som bedömts inte 

kunna användas för att tolka sensorbehovet för självskydd hos användarna sorterats bort 

från resultatet i kapitel fem. I sammanfattningen av användarbehovet i kapitel fem har 

behov som liknar varandra slagits ihop ytterligare eller inte presenterats då det är få som 

uttryckt samma behov. 

3.2.1 Val av respondenter 

Tabell 2. Respondenter: Slutanvändare och Användarrepresentanter. Respondent-id: 

Slutanvändare gemener/Användarrepresentanter versaler 

Respon

dent-id 
Befattning 

Befattnings-

beskrivning 

Antal år 

som 

utbildad 

båtförare 

Kategori 

Datum 

för 

intervju 

a. 
Sjöstridsledare 

Utbildningsbataljon 

Ansvarig 

båttjänst 

bataljon 

13 Slutanvändare 10/3-22 

b. B1 Kustjägarkompaniet 

Ansvarig 

båttjänst 

kompani 

3 Slutanvändare 10/3-22 

c. Stridsbåtschef/Instruktör 

Utbildad för att 

föra befäl över 

enskild 

stridsbåt 90 

5 Slutanvändare 15/3-22 

d. 
Stridsbåtschef/SUAV-

operatör 

Utbildad för att 

föra befäl över 

enskild 

stridsbåt 90 

3 Slutanvändare 15/3-22 

E. 
Utvecklingsofficer SSS 

AMF A 

Utveckling 

amfibiesystem 
23 

Användarreprese

ntant 
15/3-22 

f. 
Sjötransportledare 2. 

amfbat 

Ansvarig 

båttjänst 

bataljon 

15 Slutanvändare 21/3-22 

G. Chef AMF A SSS 

Chef 

utvecklingsavd

elning 

amfibiesystem 

36 
Användarreprese

ntant 
22/3-22 

H. 
Utvecklingsofficer SSS 

AMF A 

Utveckling 

amfibiesystem 
0 

Användarreprese

ntant 
22/3-22 



18 

 

I. 
Utvecklingsofficer SSS 

AMF A 

Utveckling 

amfibiesystem 
17 

Användarreprese

ntant 
22/3-22 

 

Ett målstyrt urval har används för val av respondenter. Det är en form av icke-

sannolikhetsbaserat urval där respondenterna har valts på ett strategiskt sätt med hänsyn 

till de frågor och den teori som nyttjas i studien (Bryman m.fl., 2017). Studien 

undersöker det upplevda behovet av sensorer hos användare vilket föranlett valet av 

respondenterna i tabell 2 där samtliga är att anses vara antingen användarrepresentanter 

eller potentiella slutanvändare. Studien undersöker slutanvändarnas åsikter, det vill säga 

den båtpersonal som arbetar på Stockholms Amfibieregemente. Dessa utgör delar av 

den personal som sannolikt kommer bemanna samt utbilda personal i handhavandet av 

ArtP Amf och har bra erfarenhet av ArtP Amf operationsmiljö. Deras uppfattade behov 

i givna scenarion klarläggs tillsammans med användarrepresentanter på SSS AMF A, 

som i regel sköter dialogen mellan FM och FMV. Avgränsningen till båtpersonal bland 

slutanvändare görs för att det är den användare idag som bör ha den senaste 

erfarenheten av att framföra existerande plattformar i den miljö som ArtP Amf är tänkt 

att verka i. Den bekämpningspersonal som sannolikt kommer handha den integrerade 

artilleripjäsen har inte bedömts relevant för undersökningen av sensorer för självskydd 

och adresseras därför inte i denna rapport, även om delar av de framtida sensorerna 

sannolikt kommer integreras med ArtP Amf verkansdelar. 

3.2.2 Sekundärkällor 

Studien har genomförts med en litteraturinsamling som syftar till att ge läsaren så bra 

förutsättningar som möjligt för att förstå de ämnen som tas upp. I inledningen av denna 

rapport adresseras FMVs utmaning avseende att upphandla materiel åt FM men även 

bakgrunden till upphandlingen av ArtP Amf. I kapitel 2 avhandlas teorier om fördelarna 

med att inkludera användare i framtagningen av ny materiel och hur de kan engageras 

för att få fram så mycket relevant information som möjligt när de deltar i 

utvecklingsprojekt. I kapitel 3 redogörs det för studiens val av metod. Kapitel 4 

beskriver den teknik och miljö som ligger till grund för de scenarier som respondenterna 

tar ställning till i intervjuerna. De sekundära källor som nyttjas i kapitel 4 grundar sig i 

huvudsak på läroböcker i militärteknik. Vilket föranleder ett ganska ensidigt 

refererande, då jag gjort bedömningen att källorna anses tillräckligt heltäckande givet att 

de används för utbildning på både MHS(Militärhögskolan) Karlberg och FHS 

(Försvarshögskolan). Informationen i kapitel 4 består också av det underlag som 

används för att presentera tekniska lösningar utifrån respondenternas behov i kapitel 

fem. Litteraturstudien består av material från vetenskapliga rapporter, artiklar och även 

FMV samt FMs hemsidor med mera. Ett källkritiskt tänk har applicerats löpande genom 

studien för att i den mån det är möjligt. Rapporten är skriven med att ambitionen att 

göra den förståelig för så många som möjligt oavsett bakgrund och förkunskaper i de 

ämnen som adresseras. Samtliga källor som nyttjas är öppna och omfattas inte av någon 

sekretess för att erhålla full transparens. 

3.3 Studiens trovärdighet och äkthet 

Metoden som studien nyttjar är både kvalitativa med kvantitativa inslag och utvärderas i 

följande stycke med de kvalitativa kriterierna trovärdighet och äkthet (Bryman m.fl., 

2017). Trovärdighet består i sin tur av: 
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▪ Tillförlitlighet 

▪ Överförbarhet 

▪ Pålitlighet 

▪ Bekräftelse 

Tillförlitlighet utvärderas utifrån om den forskning som studien inneburit har 

genomförts enligt de regler som finns, och att resulterat som genererats från 

respondenterna har uppfattats korrekt av intervjuaren/forskaren (Ibid). Studien har i så 

stor utsträckning som möjligt genomförts enligt de riktlinjer och regler som 

tillhandahållits inför examensarbetet. Givet den begränsade tiden för arbetet har dock 

inte någon respondentvalidering annat än att kontrollfrågor ställdes i anslutning till den 

faktiska intervjun genomförts. Vilket lämnar utrymme för eventuella missförstånd 

mellan intervjuare och respondent (Ibid). 

Överförbarhet beskriver i enkla ordalag hur tillämpbar studien är på andra 

sammanhang och grupper. Ju mer information det finns om kontexten studien 

genomförs i desto enklare blir det för läsare att förstå vad som kan vara relevant från 

studien i en annan kontext (Ibid). Den här studien redogör ganska ingående för de 

omständigheter som omfattar utmaningarna som FMV står inför att ta fram rätt materiel 

till FM. Teorierna som appliceras anpassas för undersökningen på ett tydligt sätt vilket 

gör att överförbarheten är att anse relativt god. 

Pålitlighet avgörs av hur väl respektive del av studien presenteras och vilken grad av 

uppföljning som kan göras med den presenterade informationen för respektive del 

(Ibid). Studien har strävat efter att redogöra så gott det går för respektive del där den 

största bristen i det avseendet kan anses vara att intervjuerna inte spelades in. Det fördes 

dock löpande anteckningar och ställdes följdfrågor över det som ansågs vara relevant 

för frågeställningen. Den enkla utformningen och strukturen på intervjuerna 

tillsammans med respondenternas möjlighet uttrycka sig med teckning låg till grund för 

uteslutandet av inspelning. Aspekten med att respondenters vetskap om inspelning kan 

påverka respondenters svar låg ytterligare till grund för det.   

Bekräftelse innebär att forskaren ska vara medveten om att det inte är möjligt med 

fullständig objektivitet i samhällsforskning och försöker säkerställa att denne agerat i 

god tro. Ett annat sätt att utrycka det är att det inte ska vara tydligt att forskaren 

avsiktligt påverkat resultatet utifrån någon personlig övertygelse som inte är förankrad i 

teori eller emperi(Ibid). Studien rör förslag på utformning av materiel för mitt 

hemmaförband. Det är då sannolikt svårt att inte vara omedvetet subjektiv även om det i 

största möjliga mån försökts att undvikas. 

Äkthet redogörs för i det här studien med följande kriterier (Ibid): 

▪ Rättvis bild. Om undersökningen ger en rättvis bild av de olika uppfattningar 

som finns bland de möjliga respondenterna.  

▪ Ontologisk autenticitet. Om medverkande i studien fått bättre förståelse för den 

sociala kontext de lever i. 

▪ Pedagogisk autenticitet. Om studien hjälper respondenterna att få en bättre 

förståelse för hur andra personer i samma miljö upplever saker och ting. 

▪ Katalytisk autenticitet. Om undersökningen har medfört att respondenterna kan 

påverka sin situation. 
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▪ Taktisk autenticitet. Om medverkande har fått bättre förutsättningar att vidta 

åtgärder som krävs. 

Respondenterna som valts har gjort det med stöd i teorin men inom ramen för det haft 

olika lång erfarenhet av båttjänst. Där den som har mest erfarenhet står för 36 år och 

den som har minst inte är utbildad båtförare. För att bli respondent och anses vara 

användarrepresentant eller slutanvändare så har det krävts att respondenten antingen är 

utbildad på stridsbåt 90 eller arbetar på utvecklingsavdelningen. Det finns även 

representanter från olika ledningsskikt bland respondenterna på förbandet där den med 

lägst grad är menig och högst är Överstelöjtnant.  

Studien har sannolikt inte bidragit till att respondenterna har fått en bättre förståelse för 

sin sociala kontext men studien har medfört att de kan påverka sin situation genom att 

bidra till studien som kan komma att vara del av underlag för ny materiel. Genom att ta 

del av den färdiga rapporten kan de också få en insyn i hur andra respondenter har tolkat 

samma situationer. Studien har sannolikt inte inneburit förbättrade förutsättningar för 

respondenterna att själva påverka sin arbetssituation. 
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4. Sensorteknik, motståndare och Amfibiekåren 

Följande kapitel innehåller information om sensorer samt möjliga tillämpningar av 

dessa, det dimensionerande hotet från motståndaren mot Amfibiekåren samt 

operationsmiljön.  

4.1 Sensorteknik 

I Lärobok i Militärteknik, Vol. 2 som används som utbildningslitteratur på MHS 

Karlberg och Försvarshögskolan redogör Artman och Westman ingående för sensorer. 

Sensorer är i en militärkontext lika viktiga som sinnena är för en människa i vardagen. 

Sensorernas uppgift är att samla information som sedan kan användas som 

beslutsunderlag. Utan informationen från sensorerna finns inget underlag att fatta beslut 

utifrån och möjligheten till en adekvat handling är ytterst begränsad. Som begrepp är 

sensorer ett samlingsnamn för olika metoder att inhämta information om bland annat 

fysiska-, kemiska- eller rörelsegenskaper hos objekt i omgivningen. Ju bättre anpassad 

sensorn är för den tänkta uppgiften desto bättre blir följaktligen den information den 

insamlar som sedan kan användas i beslutsprocessen för ett väl avvägt agerande. 

Sensorer har länge används för att bilda sig en uppdaterad lägesbild och inhämta 

underrättelser. I takt med att tekniken utvecklats har även kapaciteten hos sensorerna 

också förbättrats. De har bland annat fått längre räckvidd, bättre upplösning och 

förmåga att verka i störda miljöer där kravet på sensorer styrs av den hotbild som finns i 

miljön som de opererar i. Med teknikutvecklingen så kompletteras funktionaliteten hos 

en viss typ av sensor med en eller flera andra som tillsammans skapar en bättre 

lägesbild. En sensor kan beskrivas som en anordning som genom fysisk stimulering 

skapar en signal som sedan genom behandling presenteras som information för en 

operatör. Funktionaliteten och designen av en sensor kan skilja sig mycket beroende på 

bland annat vad den ska upptäcka och i vilket medium. Den fysiska stimulering av 

sensorn kan t.ex. ske i det elektromagnetiska spektra såväl som ljudtryck eller kemiska 

reaktioner. Mediet är också avgörande där deras olika karakteristiska  egenskaper är 

mycket dimensionerande för sensorn. Ett enkelt exempel är skillnaderna mellan hur ljud 

transporteras i luft kontra vatten. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är att alla 

sensorer behöver designas i en avvägning mellan sannolikhet för upptäckt och 

falsklarm. Ju känsligare en sensor är desto större är risken för falsklarm (Artman och 

Westman, 2020). 

4.1.1 Arbetssätt sensorer 

Sensorer delas in i aktiva och passiva. Där de passiva sensorerna enbart består av en 

mottagare som ”lyssnar” på omgivningen. Det är objekten som sensorn är designad att 

hitta som avger den fysiska stimuleringen som registreras och sedan tolkas i sensorn. En 

passiv sensor lämpar sig med anledning av detta sällan som ex. avståndsmätare. Aktiva 

sensorer skickar istället ut en signal som studsar på omgivningen. Denna signal tolkas 

sedan när den kommer tillbaka till sensorn i syfte att utvinna den önskade informationen 

från omgivningen. Sensorer sorteras också efter hur de uppfattar den fysiska stimulering 

den exponeras för. Avbildande sensorer genererar i regel en relativt verklighetstrogen 

bild av omgivningen. Intensitetskännande sensorer registrerar intervallet mellan 

registreringar av den eftersökta signalen. Till exempel en radar som mäter tiden mellan 

studsarnas från utskickad signaler för att bestämma avstånd till en flygfarkost. 

Spektrumavkännande sensorer tar fram signalparametrar från omgivningen för att 
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beskriva den. Ett exempel är signalspaningsutrustning som letar efter signaler från 

radioapparater i ett för sammanhanget relevant spektrum (Artman och Westman, 2020). 

4.1.2 Design 

Effektiva sensorer är designade för specifika ändamål med tydliga syften och exempel 

på olika syften är: navigering, målsökning, spaning m.m. Det finns i regel alltså ingen 

sensor som kan göra allt och i designen finns det ett antal kompromisser att göra med 

hänsyn till faktorer som: räckvidd, yttäckning, noggrannhet, risk för att bli röjd m.fl. 

Vill du till exempel ha en högupplöst bild på ett specifikt ställe kan det bli på bekostnad 

av bredden på sökområdet. Som tidigare nämnts finns det då anledning att kombinera 

enskilda sensorer för att erhålla en bredare förmåga genom att addera deras egenskaper. 

Den önskade informationen hämtas då från ett nätverk av sensorer (Artman och 

Westman, 2020). 

4.1.3 Kapacitet 

Målet med en sensor är att den enskilt eller tillsammans med annan information ska 

kunna: detektera, lokalisera, klassificera eller identifiera ett objekt. Detektera innebär att 

sensorn upptäcker ett objekt. Lokaliseras innebär att det med hjälp av sensorn går att 

finna objektets position. Klassificering är tillräcklig med information för att ta reda på 

vilken typ objektet tillhör. Exempelvis stridsfordon eller ubåt. Identifiering innebär att 

informationen från sensorn kan avgöra klass eller modell på objektet, exempel JAS 

Gripen eller Stridsbåt 90. Sensorns upplösning är det som brukar bli avgörande för om 

sensorn kan identifiera istället för klassificera där identifiering ställer högre krav på 

upplösning (Artman och Westman, 2020). 

4.2 Grundprinciper och tillämpningar för olika typer av sensorer 

I kommande avsnitt beskriver de sensortekniker och sensormetoder som ansetts 

relevanta för studien. Följande sensortekniker och sensormetoder beskrivs 

övergripande:  

▪ Radar 

▪ Elektrooptiska 

▪ Akustiska 

▪ Laser 

▪ Elektriskt styrd gruppantenn 

▪ Varnings och motverkanssystem 

▪ Tjudrad UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

Radar. Grundprincipen är att sensorn använder sig av elektromagnetiska vågor som 

skickas ut för att sedan studsa på omgivningen där eventuella förändringar registreras 

och visar förändringar. Känsligheten i en radar påverkas av damm, nederbörd och 

stridsrök. De designas även för specifika ändamål då funktionen är en kompromiss 

mellan yttäckning/räckvidd och upplösning/noggrannhet.  I militärt bruk används radar 

vanligen för (Artman och Westman, 2020):  

▪ Spaning och övervakning 

▪ Målföljning och eldledning 
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▪ Navigering 

▪ Höjd och vädermätning 

EO (Elektrooptiska) sensorer använder sig av elektromagnetisk strålning antingen 

genom reflekterad strålning från andra strålningskällor eller den egna emitterade 

strålningen. Strålning kan komma i många olika våglängder där bara ett visst spektrum 

är synligt för oss människor och är att betrakta som ljus. Det kallas för de visuella 

våglängdsbandet. Andra våglängdsband av relevans är det ultravioletta våglängdsbandet 

och infraröda våglängdsbandet. Med hjälp av en elektrooptiskt sensor kan vi alltså göra 

det ultravioletta våglängdsbandet och infraröda våglängdsbandet synligt för det vanliga 

ögat. Vilket till exempel kan göra det möjligt för operatören att med hjälp av sensorn se 

i mörker. Alla vapenbärare och vapen som genererar någon form av värmestrålning går 

att upptäcka med hjälp av elektrooptiska sensorer. Dessa sensorer kommer i framtiden 

kunna kombinera reflekterad och emitterad strålning i större utsträckning vilket ökar 

möjligheten för att kunna upptäcka tillexempel personal, farkoster drivmotorer från 

raket och robot m.m. (Artman och Westman, 2020). 

Akustiska sensorer har nyttjas länge i krigsföring och anses efter synen vara det 

viktigaste sinnet. Akustiska sensorer har i takt med att all teknik blivit mer avancerad 

konkurrerats ut av andra sensorer men kan tillsammans med digitalteknik användas i 

modern krigsföring. Flera akustiska sensorer kan tillsammans bestämma riktningen till 

ett mål och enskilda sensorer kan med ljudbibliotek användas för att klassificera mål. 

Fördelar med akustiska sensorer är att de är passiva och dessutom helt oberoende av ljus 

för att fungera. Nackdelarna är att de jämfört med andra sensorer har relativt kort 

räckvidd och är störningskänsliga för eventuellt buller. Ljud fortplantar sig i regel med 

340m/s vilket gör att de inte är lämpliga för att detektera snabba mål eller monteras på 

snabbgående plattformar (Artman och Westman, 2020). 

Laser är samlingsbegrepp för ett system som skickar ut en smal stråle i en eller flera 

våglängder antingen i pulser eller kontinuerligt. I sensorområdet laser är en aktiv sensor 

med samma grundprincip som en radar fast den nyttjar andra våglängder. Den skickar 

alltså ut våglängder som reflekteras på omgivningen. Dessa reflekterade strålar kan i sin 

tur bearbetas för att ge användbar information. I egenskap av aktiv sensor finns risk för 

upptäckt vilket kan reduceras i utformningen av systemet. Laser har gått från att primärt 

användas för avståndsmätning till en rad olika användningsområden (Artman och 

Westman, 2020): 

▪ Målinmätning genom avståndsmätning 

▪ Antisensorlaser 

▪ Laservarnare 

▪ Optikspaning 

▪ Laserradar(avbildande laser) 

▪ Vapenstyrning (zonrör) 

Laservarnare är ett passivt sensorsystem med möjlighet att upptäcka alla vapenbärare 

och vapen som nyttjar sig av laser för att sikta eller styra in sin verkan. Det vill säga 

tillexempel: robot/bomb med semi-aktiv lasermålsökare, eldledningsutrustning, 

målinmätning för indirekt eld samt invisning av attackflyg Systemet består i regel av 

flera sensorer som monteras på flera ställen på plattformen som önskar skydd för att 

kunna täcka flera riktningar. Systemet kan kopplas till ett bibliotek med lasersignaturer 
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och har då möjlighet utöver att indikera riktning för hotet även identifiera typ av hot 

(Artman och Westman, 2020). 

Optikspanare är en aktiv sensor och typ av laser radar som genom att belysa 

omgivningen har möjlighet att upptäcka laser strålar som reflekteras i optiska linser i 

terrängen. De reflekterade strålarna kommer tillbaka i exakt samma riktning som de 

skickades ut i och det är då möjligt att presentera information om vart brukaren av 

optiken befinner sig. Systemen kan beroende på konfiguration söka av stora områden på 

avstånd upp till några kilometer men även upptäcka optik på avstånd upp till 10 km vid 

smalare avsökningsområden. Systemen kan tillverkas i en handburen storlek (Artman 

och Westman, 2020). 

Elektriskt styrda gruppantenner benämns i arbetet som EW (Electronic 

warfare/telekrig) och kan även nyttjas till flera användningsområden enligt nedan. 

Elektriskt styrda gruppantenner ger möjlighet till full kontroll över antennens 

strålningsegenskaper som kan anpassas efter mycket specifika behov. De kan nyttjas för 

flera uppgifter simultant med ett mycket stort användningsområde. Elektriskt styrda 

gruppantenner kan designas för bland annat att: 

▪ Spana efter luftmål och sjömål 

▪ Signalspaning 

▪ Identifiering av fiende 

▪ Störa 

▪ Varna för hot 

Elektrisk styrda gruppantenner kan nyttjas för signalspaning, EW och kommunikation. 

De kan även byggas relativt små vilket kan underlätta montering på tillexempel UAV 

som i regel är mycket mindre än fartyg och andra monteringsbara plattformar (Artman 

och Westman, 2020, ss.32). 

VMS (Varnings och motverkanssystem) är ett samlingsnamn för olika konstellationer 

av system som syftar till att skydda plattformar. Ett exempel är radarvarnare som är 

kopplad till störsändare där sensorns koppling till motmedel möjliggör snabba 

motåtgärder genom automatiserade eller semi-automatiserade system. Det resulterar i 

snabbare beslutsprocesser för att öka möjligheten att skydda plattformen från  angrepp. 

Uppbyggnaden av VMS är i huvudsak en varnare kopplad till systemdator med ett 

bibliotek av signaturer hos fiendens vapenbärare och vapen som kan aktivera 

tillgängliga relevanta motmedel vid identifiering av känt hot (Artman och Westman, 

2020). 

Tjudrad UAV är enkelt uttryckt en trådstyrd UAV där styrsignaler och kraftförsörjning 

kommer från en markenhet via en kabel till UAV. Information insamlad på UAV via 

sensorer kan också då skickas till mark enheten via samma kabel. Det möjliggör längre 

drifttider i luften och dessutom ett UAS (Unmanned Aerial System) som inte emitterar 

samt är svårare att störa ut. Med hjälp av tjudrad UAV kan sensorer som gynnas av att 

lyftas upp eleveras till önskad höjd och möjliggöra större räckvidder och undvika 

störning sensor (Prior, 2015).  
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4.3 Potentiella hot i operationsmiljön 

Följande avsnitt avser ge en bild av en potentiell motståndare för Amfibiekåren, deras 

vapenbärare samt vapen. Stycket ger också en överskådlig bild av vilka sensorer som 

kan nyttjas för att upptäcka respektive hot. Det är bara hot som anses relevanta för 

studien som adresseras och de sensorer som ansetts mest lämpliga att upptäcka dem. 

4.3.1 Motståndaren 

Framtidens motståndare är sannolikt välutbildad och högteknologisk med tydliga 

militära mål, som skulle prioritera att få kontroll av Sveriges kust vi ett anfall. Den 

prioriteringen kommer till följd av att kontroll över kustbandet behövs för att kunna 

förflytta trupp till fastlandet sjövägen. Vid eventuell väpnad konflikt kommer 

motståndaren sträva efter överraskning och kraftsamla resurser för att försöka lamslå det 

Svenska försvaret. Hotet mot Amfibiekåren och ArtP Amf kommer i huvudsak från 

mark, sjö och luftgående vapenbärare. Där vapen med kinetisk verkan, telekrig, 

informations- och specialförbandsoperationer kommer att nyttjas. Motståndaren 

kommer även nyttja snabbgående båtar och fartyg byggda för amfibieoperationer samt 

luftlandsätta med helikopter (Hesselman, 2019). Motståndaren kommer troligen bedriva 

en oregelbunden krigsföring i syfte att reducera Sveriges försvarsförmåga och nå 

politiska mål under en längre tid. 

4.3.2 Motståndarens vapenbärare 

Motståndarens vapensystem bärs av något eller några av följande vapenbärare: trupp, 

obemannade farkoster, helikopter, flygplan, fartyg eller satellit. 

Tabell 3. Tekniska sensorer för upptäckt av vapenbärare (Artman, K. Westman, A., 

2020, Hansson1) 

Vapenbärare Beväpning/Utrustning 
Lämpliga tekniska sensorer för 

upptäckt av vapenbärare 

Trupp 

Sensorer, 

Projektilvapen, 

Pansarskott/Robot, 

Granatkastare, 

Telekrig 

Elektrooptisk, Stridsfältsradar, 

Signalspaning (EW) 

Obemannade 

system 

Sensorer, 

Projektilvapen, 

Raketer, Robotar, 

Bomber, Telekrig 

Radar, Signalspaning (EW), 

Elektrooptisk, Laser, Akustisk 

Helikopter 

Sensorer, 

Projektilvapen, 

Raketer, Robotar, 

Bomber, Telekrig 

Radar, Signalspaning (EW), 

Elektrooptisk, Laser, Akustisk 

 
1 Fredrik Hansson FMV Teknisk Und, Intervju, den 11 april 2022 
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Flygplan 

Sensorer, 

Projektilvapen, 

Raketer, Robotar, 

Bomber, Telekrig 

Radar 

Fartyg 

Sensorer, 

Projektilvapen, 

Raketer, Robotar, 

Bomber, Telekrig 

Radar, Signalspaning (EW), 

Elektrooptisk, Laser, Sonar, 

Seismiska 

Satelliter Sensorer, Telekrig  

 

Vapenbärare i luften består i huvudsak av: obemannade farkoster, helikoptrar och 

flygplan. De kan vara bestyckade med följande teknologier: sensorer, projektilvapen, 

raketer, robotar, bomber och telekrig. Även transporthelikoptrar kan vara bestyckade 

med vapen med stor kapacitet vilket gör att det inte går att utesluta ett övergripande hot 

oavsett vilken fientlig flygfarkost som är i närheten (Luft Lv6 Und, 2019). De 

obemannade farkoster, även kallade UAS (Unmanned Aerial System) eller UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle), förekommer i alla arenor men är vanligast i luften 

(Rantakokko, J. m.fl., 2020). Det finns en stor variation av olika typer av fartyg hos en 

potentiell motståndare som även de likt luftfarkosterna, kan vara bestyckade med: 

sensorer, projektilvapen, raketer, robotar, bomber och telekrig (Kjellén, 2021). 

Markburen trupp, det vill säga soldater kan vara utrustad med: sensorer, projektilvapen, 

raketer, robotar, granatkastare och telekrig (Teknisk Und, 2019). 

I tabell 3 ges en översikt på de vapenbärare som arbetet omfattar samt vilken beväpning 

de kan ha och vilka sensorer som i regel kan användas för att upptäcka dem. Den 

vänstra kolumnen vilken typ av vapenbärare som det rör och den högra kolumnen den 

eller de mest lämpliga sensorerna att upptäcka vapenbäraren. Mittenkolumnen visar 

vilka vapen som vapenbäraren kan vara bestyckad med men tekniska sensorer för att 

upptäcka vapnen redogörs för i kapitel 4.3.3.  

4.3.3 Motståndarens vapen  

De vapen som adresseras är de som anses relevanta i de scenarion som presenteras i 

intervjuerna som den här rapporten bygger på. Projektilvapen, Telekrig, 

EMP(elektromagnetiskpuls), pansarskott(handburen), robot(handburen och 

plattformsburen) och raketer. Samtliga vapen kommer i olika storlekar och varianter. Vi 

kommer därför bara att gå in på grundprinciperna för respektive vapensystem då det är 

dessa grundprinciper som är avgörande för val av sensor för upptäckt.  

Projektilvapen omfattar alla vapen som avfyrar en projektil framdriven av krutgaser. 

Diametern på projektilen varierar från i regel 5 mm till 125 mm och följer den 

projektilbana som den får när den lämnar pipan som den avfyras ifrån. Projektilvapen 

genererar oftast en smäll och en mynningsflamma precis när de lämnar pipan som kan 

användas för detektion (Andersson, 2009).  
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EW (telekrig) är ett samlingsnamn för radioelektroniska angrepp på en motståndares 

radioelektroniska och informationstekniska objekt, motåtgärder mot teknisk spaning och 

radioelektroniska informationsstödjande åtgärder. Det omfattar också radio elektroniskt 

skydd av radioelektroniska och informationstekniska objekt. Telekrig kan alltså omfatta 

en rad olika aktiviteter och användas för att såväl attackera en motståndare som att 

försvara sig mot en. I takt med att tekniken utvecklas så uppstår även fler metoder för 

att utöva telekrig på. Två av de vanligare attackerna är att försämra motståndarens 

ledning och minska effektiviteten i deras vapensystem. Även EMP (Elektro Magnetisk 

Puls) också kallad HPM (High Power Microwave) ingår i begreppet och innebär 

attacker som kan slå ut eller totalt förstöra elektroniken de belyser (Kjellén, 2018).  

Robot som också kan kallas missil eller guided missiles (eng.) är ett obemannat 

självgående föremål som efter att den avfyrats kan styra mot sitt mål med egna 

inbyggda system eller med hjälp av signaler utifrån. En robot är alltså obemannad, 

flyger och är styrbar. Robotar tillverkas i många olika storlekar och utförande beroende 

på vilken uppgift de har, dess storlek blir och uppgift blir då också dimensionerande för 

dess räckvidd som kan sträcka sig från några kilometer (pansarvärnsrobotar) till 15 000 

km (ballistiska robotar). Robotar kan upptäckas genom olika sensorer där det vanligaste 

är en sensor som kan registrera robotensstyrsystem eller infrarödsignatur från 

drivraketen.  

Pansarskott består av en stridsdel och en framdrivningsdel och avfyras från ett eldrör. 

Pansarskotten är i regel begränsade till ett maximalt skjutavstånd mellan 500 och 1000 

meter. Pansarskotten är i regel svåra att upptäcka på grund av de korta tidsförhållanden 

som råder från avfyrning till träff. De system som sitter i kan dessutom vara passiva 

utan utsignal som sensorer kan upptäcka.  

Raketen kan likt roboten avfyras utan eldrör men raketen kan tillskillnad från roboten 

inte styras efter avfyrning. Raketer används beroende på konstruktion på avstånd på 2 -

300 km. De har i regel passiva stödsystem som även de är svårare att upptäcka då de 

inte har en utsignal (Andersson, 2009).  

Tabell 4. Sensorer för upptäckt av vapensystem (Artman, K. Westman, A., 2020, 

Hansson2) 

Vapensystem 

och utrustning  
Lämpliga sensorer för upptäckt av vapen och utrustning 

Projektilvapen Akustiska, Elektrooptiska 

Optisk utrustning Laser (optikspanare) 

Telekrig Signalspaning (EW) 

EMP/HPM Signalspaning (EW) 

Pansarskott Akustiska, Elektrooptiska 

Robot Radar, Elektrooptisk, Laser (varnare) 

Raket Elektrooptisk 

 
2 Fredrik Hansson FMV Teknisk Und, Intervju, den 11 april 2022 
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Granater Laser (varnare) 

 

I Tabell 4 visas de vapensystem som förekommer i rapportens dimensionerande 

scenarion i den vänstra kolumnen. Den högra kolumnen visar de tekniska sensorer som 

är mest lämpade att nyttja för upptäckt av vapensystemen. 

4.3.4 Framtida hot 

Samtliga av världens supermakter utvecklar kontinuerligt ny teknik och på senare tid 

med fokus på: artificiell intelligens, autonoma system och materialteknologi. Det kan 

komma att bana väg för nya metoder för krig och konflikt med fler hypersoniska system 

och autonoma plattformar. Telekrigsföringsoperationer är också under utveckling där ett 

exempel är HPM (High Power Microwave). HPM är teknik som med elektromagnetiska 

pulser kan slå ut teknik temporärt eller permanent(Kindvall och Lindberg, 2020 ss. 

204). HPM kan även monteras i robotar och granater med möjlighet att slå ut elektronik 

vid detonation (Andersson, 2009). Telekrig utgörs också av störning av radar-, 

kommunikations- och satellitbaserade navigationssystem (Rantakokko, J. m.fl., 2020). 

Framtidens marina plattformar kommer ha nya effektivare sensorer och verkanssystem 

med möjlighet till effektivare samverkan med andra plattformar för att tillsammans nå 

en högre uteffekt. De kommer att kompletteras med fler och mer avancerade autonoma 

system som antingen kompletterar fartyg och flyg eller agerar mer självständigt. Dessa 

autonoma system kan bistå huvudplattformen med måldata och möjliggöra bekämpning 

bortom vapenplattformens radarhorisont samt ge motståndaren möjlighet att spana och 

övervaka (Rantakokko, J. m.fl., 2020). Autonoma systemen utvecklas för att kunna ta 

över fler smutsiga, tråkiga och farliga uppdrag utan risk för att en mänsklig operatör 

skadas. Robotar utvecklas för att få utökad räckvidd, hastighet och störtålig 

målsökarteknik med flera funktioner samt möjlighet att förses med måldata från externa 

sensorer vilket gör dem farligare och svårare att stoppa (Kindvall och Lindberg, 2020 

ss. 204).  

4.4 Amfibiekåren, Amfibiebataljon 2030 och dess 
operationsmiljö 

Följande avsnitt ger kortfattad bakgrund till amfibiekåren och operationsmiljön som 

ligger till grund för informationen i de dimensionerande scenarier som används i 

intervjuerna. 

4.4.1 Amfibiekåren och dess operationsmiljö 

Amfibiekåren opererar i skärningen mellan land och hav och är på så sett en viktig länk 

mellan Armén och Marinen i den svenska försvarsförmågan. Förbandet består av flera 

mindre enheter med möjlighet att verka på flera ställen samtidigt eller kraftsamla på ett 

eller par ställen. Det innebär att Amfibiekåren kan täcka stora ytor av det långa 

kustband som omgärdar Sverige. Förbandet förflyttar sig i huvudsak med snabbgående 

båtar som transporterar bland annat minor, robotar, granatkastare och kvalificerad 

underrättelseinhämtning samt den personal som bemannar systemen. Syftet med 

förbandet är att förhindra en potentiell motståndares möjligheter att nå och etablera sig 

på svenskt fastland vid ett eventuellt anfall (Försvarsmakten, 2022). 
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Operationsmiljön för Amfibiekåren är Sveriges skärgård. En terräng som anses lättare 

att försvara än anfalla och som är mycket exponerad för det väder och vind som de olika 

årstiderna innebär. Sveriges skärgård ser lite olika ut beroende på kust, där östkusten 

som ligger i anslutning till Östersjön har både öppen kust, stora skärgårdsområden 

omfattande öar med mycket växtlighet samt hamnar. Västkusten karakteriseras av 

liknande men kalare terräng med mindre växtlighet, i regel tuffare sjögång och saltare 

vatten. Internationell sjötrafik är omfattande på vissa kustavsnitt med kanaliserande 

sund på flera ställen längs kustbandet (Hesselman, 2019). 

4.4.2 Amfbat 2030 

Amfbat 2030 är framtidens amfibieförband och den taktiska idén är följande: Förbandet 

Amfbat 2030 ska oavsett sikt- och väderförhållanden kunna avvärja eller fördröja 

fientliga landstigningar inom ett stora kustavsnitt eller flera hamnar. Förbandet ska 

kunna dela sig för att kunna verka på flera ställen samtidigt och då dessutom försvåra en 

motståndares bekämpning av förbandet. Amfbat 2030 är tänkt att bestå av flera 

plattformar med olika verkansystem som tillsammans kompletterar varandras där ArtP 

Amf är en av dessa. ArtP Amf  med sin 12 centimeters granatkastare anses var en 

avgörande komponent för anfallsstriden och är den första plattformen att sättas i 

produktion. Amfbat 2030 kommer med sina plattformsmonterade system kunna 

bibehålla en högre rörlighet med kortare ledtider från förflyttning till verkan än dagens 

amfibieförband, där flera av de planerade systemen kan verka under gång (Hesselman, 

2019). 
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5. Resultat  

Kapitel fem består av det sammanställda resultatet från intervjuerna. Se appendix A för 

att få en fullständig beskrivning av de scenarion som nyttjas. Där finns även 

symbolförteckning över de symboler som nyttjas i kommande figurer.  

5.1 Användarnas upplevda behov 

Avsnitt 5.1 ger en översiktlig bild av respondenternas svar som i kapitel 6 översätts till 

övergripande tekniskt sensorbehov. Som framgår mer ingående i kapitel 3 så 

presenterades respektive scenario för respondenterna i styrhytten på antingen en 

stridsbåt 90 eller lätt trossbåt. Därefter fick de möjlighet att berätta vad de ville veta och 

göra såväl som rita i underlaget för att möjliggöra ytterligare informationsspridning. Det 

utryckta behovet har sedan sammanställts i resultatet som presenteras i kapitel 5.1.1 och 

5.1.2. I kapitel 5.1.1 har likande behov hos respondenterna slagits ihop för att få en 

tydligare översikt över respondenternas uttryckta behov. I kapitel 5.1.2 har de slagits 

ihop ytterligare för att ge en ännu mer lättöverskådlig bild av respondenternas behov. 

Appendix C innehåller de respondentsvar som används i figurerna med tabellerna. Där 

finns svaren mer utförligt beskrivna och visar vilken respondent som uttryckt vad och i 

vilket scenario. Bokstäverna i de grafiska figurerna motsvarar respondenternas svar och 

förekommer ibland i kombination med respondenternas prioritering av hot. Fullständig 

förteckning av respondenter med respondent-id finns i kapitel 3.2.1. I de fall ensam 

bokstav (respondent-id) förekommer i figurerna över scenariona innebär det att 

respondenten inte avser att flytta ArtP Amf. Är det i kombination med en pil så avser 

respondenten ArtP Amf flytta enligt pilens sträckning. 
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5.1.1 Användarnas behov i respektive scenario 

Scenario 1.1 Fredstid, KFP 

 
 

Figur 8. Respondenters svar för scenario 1.1 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

I figur 8 ser vi att samtliga respondenter avser stanna på sin plats och deras intressen i 

terrängen är i de öar som inhägnar KFPn.  

 
Figur 9. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 1.1. 
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Figur 9 ger att respondenterna uttryckt ett huvudsakligt behov om att få veta vad som 

finns i den omgivande terrängen och även efterlyst möjligheten att ta reda på det från 

plattformen. 

 

Figur 10. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 1.1. 

Figur 10 visar en önskan om att förbli optiskt och emissionsmässigt dolda. Det uttryckta 

behovet hos respondenterna tillsammans med informationen i kapitel fyra ger ett 

tekniskt sensorbehov som kan registrera vapenbärare och vapen i omkringliggande 

terräng. Viljan att förbli dolda ger att sensorerna om möjligt bör vara icke emitterande 

för att undvika upptäckt i det elektromagnetiska spektrat och på så sätt riskera att röja 

ArtP Amfs postion. 
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Scenario 1.2 – Fredstid, främmande UAV 

 
 

Figur 11. Respondenters svar för scenario 1.2 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

Figur 11 visar att samtliga respondenter uttrycker ett stort behov av att få ytterligare 

information om observerade UAV. I övrigt ligger deras intresse i huvudsak återigen i 

den omkringliggande terrängen. Ungefär hälften av respondenterna har ritat in önskad 

färdväg efter upptäckt av UAV som visar att de vill omgruppera till annat terrängavsnitt. 

 
Figur 12. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 1.2. 
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I figur 12 framgår det att respondenterna vill veta mer om observerade UAV. De 

utrycker även ett behov av att ha god lägesbildsuppfattning i omkringliggande terräng 

samt om ArtP Amf system kan vara utsatta för någon systemstörande aktivitet från 

observerad UAV. 

 

Figur 13. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 1.2. 

I figur 13 ser vi återigen att flertalet av respondenter vill kunna lokalisera/identifiera 

UAV och även ha möjlighet att påverka den. Det finns ett fortsatt behov av att kunna 

övervaka omkringliggande terräng och ungefär hälften har även uttryckt ett behov att 

omgruppera. Behovet för tekniska sensorer är fortsatt sådana som kan upptäcka 

vapenbärare och vapen i omkringliggande terräng men även tekniska sensorer som kan 

ge en luftlägesbild med möjlighet att påverka den. 
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Scenario 1.3 Fredstid, plötslig träff i skrovet 

 
 

Figur 14. Respondenters svar för scenario 1.3 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

I figur 14 ser vi att majoriteten av respondenterna vill omgruppera efter att ha blivit 

träffade. Det upplevda hotet finns på omkringliggande öar där de närmast eller nära 

önskad färdväg är graderade som störst hot. 
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Figur 15. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 1.3. 

Figur 15 visar att respondenterna främst vill positionerna skytt och få reda på så mycket 

information som möjligt om angriparen. Vi ser också ett fortsatt behov av att veta mer 

om plattformens omgivning samt om plattformen påverkats av angreppet. 

 

Figur 16. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 1.3. 

Figur 16 visar att respondenterna vill omgruppera samt ha möjligheten att besvara eld 

samt skadesöka plattformen. Det ger ett behov av tekniska sensorer som kan operera 

effektivt i plattformens framryckningshastighet med möjlighet att positionera 

angriparen för att ha möjlighet att styra ArtP Amf ur risk men även ha möjlighet att 

besvara elden för att erhålla ytterligare skydd eller bekämpa angripare. 
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Scenario 2.1 Eldöverfall, innästling  

 
 

Figur 17. Respondenters svar för scenario 2.1 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

Figur 17 visar att det upplevda hotet i scenariot i första hand är fientlig helikopter och i 

andra hand omkringliggande terräng. Figur 17 ger också att en majoritet av 

respondenterna väljer så kort färdväg som möjligt i den okända terrängen. 
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Figur 18. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 2.1. 

Figur 18 visar att det största behovet hos användarna i scenario 2.1 är att veta vad som 

finns i omkringliggande terräng men även i luften med anledning av den fientliga 

helikoptern. Respondenterna vill även veta fiendens position. 

 

Figur 19. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 2.1. 

Figur 19 visar respondenternas behov av att undvika upptäckt vilket leder till nyttjandet 

av passiva sensorer inte bli avslöjad av egna emitterade signaler. Vi ser ett behov att 

kunna söka av omkringliggande terräng samt behovet av kunna använda sensorer för 

positionering av fiende för att möjliggöra bekämpning även under förflyttning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Scenario 2.2 Eldöverfall, Eldöverfall 

 
 

Figur 20. Respondenters svar för scenario 2.2 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

Figur 20 visar att majoriteten av respondenterna önskar omgruppera i anslutningn till 

bekämpning. Ca. en tredjedel av respondenterna avser stanna och gömma sig på plats 

och deras upplevda hot finns i den omkringliggande terrängen vilket ges av 

respondenternas numrering i Figur 20. 
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Figur 21. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 2.2 

I anslutning till bekämpning med ArtP Amf visar figur 21 att respondenterna vill ha god 

uppsyn i omkringliggande terräng samt kunna ta reda på luftlägesbild och sjölägesbild 

längre från egen plattform. Figur 21 visar också att drygt hälften av respondenterna 

önskar veta utfallet av bekämpningen. 

 

Figur 22. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 2.2. 

Figur 22 visar att majoriteten av respondenterna vill omgruppera efter och under 

bekämpning samtidigt som de önskar se utfallet av bekämpningen och eventuella 

fientliga helikoptrar. Det föreligger då ett behov av sensorer som utöver att ge god 

översikt av omkringliggande terräng även kan se längre. 
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Scenario 2.3 Eldöverfall, Lufthot 

 
 

Figur 23. Respondenters svar för scenario 2.3 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

Figur 23 visar att en majoritet av respondenterna upplever fientlig helikopter som det i 

första hand största hotet och därefter omkringliggande terräng. Figur 23 visar också 

respondenternas vilja att förflytta sig strandnära alternativt maskera sig strandnära för 

minimera risk för upptäckt då det svall och vitvatten en förflyttning innebär kan röja 

plattformen.  

 



42 

 

Figur 24. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 2.3. 

Figur 24 visar att respondenterna vill veta vad som finns i deras omkringliggande 

terräng och samtliga respondenter vill ha god sikt i luften givet vetskapen om fientlig 

helikopter. 

 

Figur 25. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 2.3. 

Figur 25 visar att en majoritet av respondenterna önskar undgå upptäckt och vill 

omgruppera i syfte att undgå fientlig helikopter samt vara beredd att bekämpa den. Det 

ger ett behov av sensorer som i första hand är icke emitterande och kan upptäcka 

fientliga vapenbärare nära och längt bort samt kunna användas för att positionera och 

målange helikopter. 
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Scenario 3.1 Väpnad konflikt i störd miljö, Innästling 

 
 

Figur 26. Respondenters svar för scenario 3.1 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

I figur 26 ser vi att trots flertalet hot och händelser i terrängen så har majoriteten av 

respondenterna graderat omkringliggande terräng som mest hotfull. Önskad färdväg har 

varit beroende på om respondenterna har tänkt understödja egna förband genom 

observerad eller oobserverad bekämpning med granatkastarna.  
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Figur 27. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 3.1. 

Figur 27 visar att samtliga respondenter önskar ha god observation i omkringliggande 

terräng samt veta hur luftlägesbild och var fiende befinner sig. 

 

Figur 28. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 3.1. 

Figur 28 visar att respondenterna vill undvika egen upptäckt i den bekräftat störda miljö 

vilket ger ett behov av passiva icke emitterande sensorer. Uppgiften är att understödja 

eget förband vilket ger ett behov av att bekämpa fienden. Behovet består alltså i 

huvudsak av passiva sensorer som kan övervaka och söka av omkringliggande terräng 

samt skapa möjligheter för bekämpning av fiende. 
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Scenario 3.2 Väpnad konflikt i störd miljö, bekämpning 

 
 

Figur 29. Respondenters svar för scenario 3.2 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

Figur 29 visar att vid vetskapen om fientligt fartyg och flyg så graderar majoriteten av 

respondenterna det som hotfullast och i andra hand omkringliggande terräng. Fyra 

respondenter avser stanna kvar medans fem avser genomföra försiktiga förflyttningar. 
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Figur 30. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 3.2. 

Figur 30 visar att respondenterna främst vill ha god uppsikt i luften men även 

omkringliggande terräng och längre bort. 

 

 

Figur 31. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 3.2. 

Figur 31 ger att majoriteten av respondenterna vill undvika egenupptäckt och 

omgruppera med möjlighet till att bekämpa fiende. Det ger ett sensorbehov som är icke 

emitterande om möjligt, samt med förmåga att kunna upptäcka vapen och vapenbärare 

nära samt långt bort från egen plattform.  
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Scenario 3.3 Väpnad konflikt i störd miljö, Strid i omkringliggande terräng 

 
 

Figur 32. Respondenters svar för scenario 3.3 med eventuell önskad position för 

plattform ArtP Amf samt rangordning av upplevt hot där 1 är det mest trängande. 

Figur 32 visar att respondenterna identifierar angriparen som det primära hotet och i 

andra hand huvudsakligen hot från luft i from av fientligt flyg och robot men även 

fientligt fartyg.  

 



48 

 

Figur 33. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i scenario 3.3. 

Figur 33 visar att respondenterna vill veta vad som finns i omkringliggande terräng och 

var angripande fiende befinner sig. Respondenterna vill även veta om egen plattform är 

belyst samt skadeläget på beskjuten ArtP Amf. 

 

Figur 34. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i scenario 3.3. 

Figur 34 visar att respondenterna vill besvara elden och för det behövs sensorer som kan 

lokalisera fienden för att ge den informationen till plattformens verkanssystem för 

kunna påbörja egen bekämpning. Majoriteten vill omgruppera och om möjligt assistera 

skadeskjuten ArtP Amf. En respondent utryckte ett behov av att ha egen assisterande 

UAV som kan bekämpa fiende. 
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5.1.2 Sammanfattning behov 

 

Figur 35. Sammanställning av vad respondenterna vill veta i samtliga scenarier. 

I figur 35 har liknade behov slagits ihop med snarlika behov för att ge en övergripande 

bild av respondenternas behov i samtliga nio scenarion. Över 60 gånger har 

respondenterna uttryckt en önskan om att veta vad som finns i omkringliggande terräng. 

Respondenterna vill även ha en god luftlägesbild och vetskap om fiendens position. 

Fiendens position tolkades som ett behov av att hitta fienden oavsett domän och typ. 

Svaren visar även på ett behov av att veta sjölägesbilden och utfallet av egen 

bekämpning. 
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Figur 36. Sammanställning av vad respondenterna vill göra i samtliga scenarier. 

Figur 36 visar att respondenterna har ett stort behov av att kunna vara rörliga med 

möjlighet till verkan och tekniska sensorer som även fungerar under rörelse. Svaren 

visar även på ett omfattande behov att undvika upptäckt och kunna söka av 

omkringliggande terräng från egen plattform. I kapitel 6 presenteras förslag på 

kombinationer av tekniska sensorlösningar som kan tillgodose användarnas uttryckta 

behov. 
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6. Analys och Diskussion 

Kapitlet innehåller förslag på tekniska sensorer som möter användarnas upplevda behov 

och en diskussion kring användandet av användarcentrerad systemdesign och 

deltagande design i studien. 

6.1 Förslag på tekniska sensorlösningar för att möta 
användarnas behov 

Här presenteras förslag på kombinationer av tekniska sensorer för att möta användarnas 

behov i respektive scenario. I kapitel fyra konstaterades det att det inte finns en sensor 

som kan lösa alla behov och tidigare i rapporten jämfördes nyttan med tekniska sensorer 

med människans sinnen. Fler sensorer och sinnen ger en ökad perception och bättre 

omvärldsuppfattning. Vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar att kunna fatta mer 

avvägda beslut. Beslut som kan öka ArtP Amfs och dess besättnings chanser till 

överlevnad och möjlighet till motstånd mot en potentiell angripare. Det föranleder ett 

förslag på lösning med en kombination av tekniska sensorer för ArtP Amf.  

Tabell 6. Sammanställning av förslag på tekniska sensorlösningar för möta användarnas 

behov.  

 

Scenario  Förslag på teknisk sensorlösning 

1.1 

Passiva sensorer: EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

1.2 

Passiva sensorer: EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

1.3 

Passiva sensorer: Akustisk, EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

2.1 

Passiva sensorer: EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

2.2 

Passiva sensorer: EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 
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2.3 

Passiva sensorer: EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

3.1 

Passiva sensorer: EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

3.2 

Passiva sensorer: EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

3.3 

Passiva sensorer: Akustisk, EO, EW, 

Laservarnare 

Aktiva sensorer: Optikspanare, Luft- 

och sjöradar 

 

 

Tabell 6 visar förslag på olika typer av tekniska sensorer som kan tillgodose 

användarnas uttryckta behov. Behoven är i huvudsak samma i de olika scenariona då 

användarnas behov föranledde den kombinationen för att kunna tillgodoses. Med 

passiva EO och EW sensorer kan besättningen övervaka omkringliggande terräng utan 

att de tekniska systemen avslöjar ArtP Amf position. EO sensor kan upptäcka 

värmesignaturer från de flest vapenbärare och flera värmeemitterande vapen. EW sensor 

kan upptäcka emitterande system hos fienden som radar och fientlig aktiv EW. Om flera 

enheter har passiv EW går det även att triangulera fienden för måluttag då enskild 

passiv EW enbart ger riktning.  

Aktiv luft och sjöradar riskerar att röja ArtP Amf, men är en nödvändighet för att 

positionera fiende i luft och till sjöss vilket var ett behov hos användarna. En 

optikspanare kan medhjälp av laser söka av omgivningen för att identifiera fientlig 

observation, måluttag med stöd av optik. Med en laservarnare kan ArtP Amf bli 

uppmärksammad om att fientlig mållåsning vilket ger kortare ledtider för att kunna 

bekämpa angripare samt få en riktning från hotet och då försöka undgå det. Akustisk 

sensor kan även den ge riktning till eventuellt hot men har svårt att verka under gång 

och i den väderutsatta operationsmiljö som skärgården kan innebära. Utifrån 

respondenternas ritade svar i figurerna framgår det att behovet av räckvidd hos 

sensorerna för att söka av omkringliggande terräng är på cirka mellan en till fem 

kilometer medan behovet för luft och sjölägesbild är på tio till femton kilometer. Ett 

antagande är dock att om hot hade ritats ut längre bort än så hade respondenternas 

uttryckta behov av räckvidd svarat mot den sträckan till hotet längre bort. 

Om sensorlösningen görs semiautomatisk kan systemen arbeta för operatören utan att 

binda upp båtoperatörerna. Systemet får då leta och anmäla ev. upptäckt. Det ger en 

lägre arbetsbelastning och mer uppmärksamhet till att exempelvis framföra plattformen, 

ta emot uppgifter eller stötta andra förbandsdelar. Något som respondenterna 

återkommande uttryckte var behov av rörlighet. Samtliga sensorsystem bör med ett 
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knapptryck kunna rikta in verkanssystem mot det identifierade hotet så att ArtP Amf 

kan verka med korta ledtider då verkan är ett av plattformens möjligheter till skydd. 

Sensorsystemen bör i den mån det är möjligt även fungera under gång så att ArtP Amf 

kan upptäcka hot under rörelse men även kunna verka under gång. Sensorsystem som 

radar och passiv EW får bättre räckvidd och mindre effektförluster ju högre upp det 

monteras. En metod att höja dessa sensorer skulle kunna vara med hjälp av en tjudrad 

UAV. Den tjudrade UAV skulle monteras efter behov på båtarna och få sin 

strömförsörjning från ArtP Amf vilket möjliggör längre operationstider i luften och 

möjlighet att förse plattformen med den sensor alstrande informationen utan att sända 

den trådlöst vilket minimerar risken för upptäckt. 

6.2 Att tillämpa användarcentrerad design och deltagande 
design för att förstå användarna – några reflektioner 

Avsnittet behandlar de eventuella fördelar och nackdelar som nyttjandet av 

användarcentrerad systemdesign och deltagande design inneburit. Nyttjandet av 

användarcentrerad systemdesign i teori och metod har med största sannolikhet påverkat 

utfallet av studien men det är svårt att visa i vilken omfattning. Utan att ha en separat 

referensgrupp går det inte att visa om den scenariobaserade upplevelsen genom 

intervjuer genomfördes i en styrhytt samt om det scenariokompletterande ljuden gjorde 

någon skillnad för respondenterna. Studiens resultat argumenterar för att nyttjande av 

teorin gjort mer nytta än skada. Det förefaller uppenbart att ju bättre du känner till den 

som det designas för desto större är sannolikheten att det designade fungerar och ser ut 

som användarna önskat. När användaren engageras bör det designade rimligtvis bli ännu 

mer anpassat för den tänkte användaren även om användaren inte alltid kommer med 

relevant input. I nyttjandet av både användare och verksamhetsexpert är det 

resultatmässigt svårt att utröna några bekräftade skillnader i svaren mellan de olika 

kategorierna. Att ha den djupare verksamhetsförståelsen som användarcentrerad 

systemdesign förespråkar vid systemutveckling ger dock en större trovärdighet för det 

som produceras. Det är svårt, kanske till och med omöjligt att läsa sig till vad det 

verkligen innebär att vara båtförare i Amfibiekåren då miljön och uppgifterna enskilt 

men framför allt i kombination är komplexa. Vilket ytterligare talar för involverandet av 

användare för att reducera antalet antaganden om till exempel användarmiljö vid 

designen av ett nytt system som kan leda till ett icke önskvärt system. 

Deltagande design förespråkar design med användaren och sökandet efter metoder 

samt aktiviteter för att få så stor kunskapsöverföring som möjligt mellan designer och 

användare. I den här studien gav vi respondenterna möjlighet att rita in både önskad 

färdväg och gradera upplevt hot i scenarierna. Resultatet blev information som ibland 

bekräftade de muntliga svar som intervjun genererade men även information som inte 

framgick av respondenternas svar. Genom att låta respondenterna rita i samma scenarier 

och sedan sammanställa svaren i en bild ger en tydlig och lättöverskådlig bild av 

respondenternas likheter och skillnader i svaren. Det går förhållandevis lätt att även dra 

slutsatser kring till exempel användarnas val av metod och agerande i de olika 

scenarierna, vilket inte är föremål för undersökning i den här studien men kan sannolikt 

vara det i andra. Genom respondenternas ritade svar i scenarierna får vi också en 

uppfattning om respondenterna hotbedömningar kopplat till avstånd från ArtP Amf. 

Information som annars inte framgått i respondenternas muntliga svar men anses 

relevant för studien. Det går därför med stor sannolikhet att hävda att, nyttjandet av 

deltagande design för att få reda på användarnas behov i den här studien, har bidragit till 
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att komplettera den information som en traditionell intervju utan ökade möjlighet för 

uttryck hade genererat. 

6.3 Diskussion 

Både användarcentrerad systemdesign och deltagande design har nyttjats i en militär 

kontext internationellt och i Sverige tidigare. Ofta med önskvärt resultat om än med 

konstaterandet att de kräver resurser i from av tid och pengar att involvera användarna. 

Men med argumentet att det är tid och pengar som kan sparas in då systemet eller 

produkten inte behöver designas om i ett sent skede för att bli användbar. Delar av 

teorierna har nu applicerats på denna studie som är utförd inom ramen för en avgränsad 

del av framtagningen av ArtP Amf och dessutom bara för en del av de många delsystem 

som plattformen kommer omfatta. Resultatet av detta har genererat ett underlag som 

kan tolkas att vara användarnas upplevda behov av sensorer, Det är dock svårt att helt 

säkerställa då det presenterade förslaget är resultatet av en rad antaganden i de olika 

skeden för studien.  

Vid genomförandet av intervjuerna framgick det att de mer arbetserfarna 

respondenterna som tillträtt mer seniora befattningar hade svårt att stanna i rollen som 

båt chef under intervjuerna. Något som kan påverka svaren då olika ledningsnivåer gör 

olika bedömningar av vad som är ett korrekt agerande beroende på omständigheterna. 

Majoriteten av respondenterna tenderade också att tänka utifrån de existerande tekniska 

sensorlösningar som de kände till istället för prata utifrån sina behov. Något som efter 

påpekande av intervjuare åtgärdades. Det här fenomenet är känt sen tidigare och 

adresserades bland annat i Swartlings (2005) rapport vid nyttjandet av användare. Under 

intervjuerna föreföll det även som att studien skulle kunna ha gynnats av lite mer 

riktade frågor då den öppna frågeställningen ofta bjöd in till svar som av intervjuare inte 

anses relevanta för studien. Studien skulle eventuellt ha gynnats av frågor som mer 

uppenbart rörde självskydd även om det naturligtvis adresserades löpande i 

intervjuunderlag och under genomförandet av intervjun.  

Även om den presenterade sensorlösningen skulle vara den bästa representationen av 

användarnas behov så betyder det inte per automatik att det är den bästa lösningen för 

plattformen. Upphandlingen av plattformen görs med hänsyn till en begränsad budget 

och den presenterade sensorlösningen kanske inte passar med förmågeprioriteringar för 

förbandet i stort. Det finns sannolikt inte en perfekt teknisk sensorlösning som kan 

hantera alla situationer utan den bästa lösningen är den som fattas med hänsyn till de 

rådande omständigheterna. Studien kan dock ha bidragit till att i större utsträckning 

presentera användarnas behov så att de finns med i beslutsunderlaget oavsett om FMV 

och FM väljer att ta hänsyn till dem. Studien hade också gynnats av att testa den 

föreslagna lösningen med respondenterna vilket inte var möjligt med hänsyn till den 

begränsade tiden och resurserna för studien. 

 

 

 



55 

 

7. Slutsatser 

Kapitlet redogör kortfattat för studiens slutsatser. Initialt besvaras frågeställningarna 

från kapitel 1 i syfte att presentera studiens bidrag och ge förslag på vidare forskning.  

7.1 Frågeställning 1 - Ur ett användarperspektiv, vilket behov 
har Artilleriplattfrom Amfibie av sensorer för självskydd? 

ArtP Amf har ur ett användarperspektiv ett behov av en kombination av passiva och 

aktiva sensorer för självskydd. Där omkringliggande terräng kontinuerligt kan sökas av 

med tekniska sensorer som vid eventuell upptäckt uppmärksammar operatör på 

misstänkt fientlig vapenbärare eller vapensystem. Sensorerna bör med fördel kunna 

nyttjas under förflyttning och vara integrerade med ArtP Amf verkanssystem för att 

kunna erhålla skydd genom verkan med mycket korta ledtider. De passiva sensorerna 

möjliggör för ArtP Amf att kunna söka av omkringliggande terräng med mindre risk för 

upptäckt än med emitterande system. De aktiva sensorerna ska med enkelhet kunna 

aktiveras för att erhålla en mer detaljerad omvärldsbild med fokus på hot i luften och 

även till sjöss och möjlighet att rikta in verkansdelar. De sensorer som gynnas av att 

eleveras ska om möjligt fästas på tjudrad UAV för att få en bättre överblick och 

minimera risk för egen upptäckt genom ett icke emitterande styrsystem för UAS. 

 

Förslag på passiva sensorer 

 

▪ Elektrooptisk 

▪ Elektriskt styrda gruppantenner (Telekrig) 

▪ Laservarnare 

▪ Akustiska 

 

Förslag på aktiva sensorer: 

 

▪ Luft- och sjöradar 

▪ Optikspanare 

7.2 Frågeställning 2 – Hur kan användarcentrerad 
systemdesign och deltagande design tillämpas för att 
identifiera användarens sensorbehov? 

Studien visar att teorier om användarcentrerad systemdesign och deltagande design kan 

användas för att identifiera användarnas sensorbehov, med möjlighet att nyttjas i 

framtagandet av ny materiel i FMV och FM. I denna studie möjliggjorde nyttjandet av 

teorier och metod ett större informationsbyte mellan intervjuare och respondent samt 

validering av information som uttrycktes muntligen genom att det även ritades in i 

figurer. Teorierna har använts genom att ingående analysera miljön och de 

arbetsuppgifter som användarna har och verkar i. Intervjuer hölls sedan i den miljön 

med ett intervjuunderlag som i så stor utsträckning som möjligt simulerade potentiella 

framtida scenarier, arbetsuppgifter och motståndare. Att teorierna har potential att skapa 

system som är bättre anpassade för och förankrade med användarna i en militärkontext 

är testat tidigare. Det är min bestämda uppfattning att de bör användas fortsättningsvis 

och att det bör genomföras ett arbete med att förfina samt testa nya metoder som 
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optimerar utbytet av information mellan designer och användare med utgångspunkt i 

teorierna. Teorier om användarcentrerad systemdesign och deltagande design tillämpas 

egentligen genom alla aktiviteter som involverar användaren. De kan följaktligen 

användas för att identifiera användarnas sensorbehov genom aktiviteter tillsammans 

med användarna och frågor rörande vad användarna efterfrågar, i det här fallet sensorer 

för självskydd. Vid val av användare nyttjades båtutbildad personal eller 

användarrepresentanter på utvecklingsavdelningen som normalt ansvarar för förbandets 

utveckling. Det ansågs viktigt för att säkerställa att användare med båterfarenhet och 

operationsmiljön fick delge sin synpunkter för ArtP Amf som skall nyttjas i samma 

miljö av båtpersonal. Systemet som designas nu ska fungera och vara aktuellt i 

framtiden med de hot och den verksamheten som den innebär. Även om det finns 

indikationer om framtida hot och de tekniker som omfattas av dem så är det inget som 

är säkert. Det finns då en risk att ArtP Amf designas för dyra pengar mot ett hot som 

aldrig kommer. Studien har därför utgått från hot som bedömts sannolika och det 

tekniska förslaget är således utformat för att möta det hotet med risk för att ha missat 

något ännu ej bekräftat hot i framtiden. 

7.3 Akademiskt bidrag och vidare forskning 

Det finns tidigare exempel på militära tillämpningar av användarcentrerad systemdesign 

och deltagande design men området förefaller vara relativt outforskat. Studiens 

akademiska bidrag är att komplettera existerande forskning med ytterligare 

tillämpningar av användarcentrerad systemdesign och deltagande design i en militär 

kontext. Studien applicerar även delar av teori och metod från användarcentrerad 

systemdesign på annat än ren mjukvaruutveckling.  

Arbetet har omfattats av omfattande avgränsningar med hänsyn till tid och resurser. 

Med anledning av detta finns det mycket som skulle vara intressant och relevant att 

utforska ytterligare. Ett exempel är att testa den presenterade sensorlösningen 

tillsammans med användarna i de scenarion som nyttjats i studien. Området har en stor 

potential då det skulle kunna bidra till att etablera en generell metod att inkludera 

användare för FM och FMV. Om det sker tillsammans med universitet inom ramen för 

ett samarbete skulle det kunna få positiva synergier som kvalitetssäkrar metoden och 

bidrar till en mer resurseffektiv myndighetssamverkan. Det skulle bidra till att förankra 

teknik, bygga trovärdighet, minska avståndet mellan myndigheterna FMV och FM, 

något som på sikt skulle kunna spara pengar och generera materiel som fungerar som 

önskat. Om system och teknik i större utsträckning är förankrad med användarna i FM 

skulle det eventuellt kunna bidra till att öka försvarsviljan då vi får personal som litar på 

den framtagna materielen. Studien skulle även kunna nyttjas i utbildningssyfte av FM 

och FMV för att informera om några av fördelarna och utmaningar med att inkludera 

användare under anskaffning samt utveckling av ny materiel och teknik.  

I denna studie har alla scenarier bedömts lika viktiga utan någon from av rangordning 

oavsett hur troliga eller farliga de är. Genom att gradera scenarierna skulle det eventuellt 

kunna prioritera det uttryckta behovet med hänsyn till graderingen. Det skulle kunna 

ytterligare förtydliga vilket behov som är viktigast. Graderingen av scenarierna skulle 

kunna göras av experter inom området med utgångspunkt i fiendens doktrin eller 

relevans i allmänhet. Givet att den sensorlösning som föreslagits ser mer eller mindre 

likadan ut oavsett scenario i denna studie så verkar det i vårt fall spela mindre roll. Det 

kan dock vara värt något att utforska vidare. 
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Appendix A 

Intervjuguide slutanvändare och användarrepresentanter 

 
Symbolförteckning Scenarier 

Nedan finns den grafiska förteckningen över de symboler som finns scenarierna i 

intervjuunderlaget. 

Symbolförteckning scenarier intervjuunderlag 

Vapenbärare/Vapen Symbol i scenario Beväpning 

ArtP Amf 

 

12 cm granatkastare, 

projektilvapen 

Stridsbåt 90 
 

Projektilvapen 

Drönare/SUAV 
 

Sensorer, 

Projektilvapen, Raketer, 

Robotar, Bomber, 

Telekrig, EMP 

Trupp 

 

Sensorer, 

Projektilvapen, 

Pansarskott/Robot, 

Granatkastare, 

Telekrig 

Helikopter 
 

Sensorer, 

Projektilvapen, Raketer, 

Robotar, Bomber, EMP 

Flygplan 
 

Flygplan Sensorer, 

Projektilvapen, Raketer, 

Robotar, Bomber, 

Telekrig, EMP 

Fartyg 

 

Sensorer, 

Projektilvapen, Raketer, 

Robotar, Bomber, 

Telekrig, EMP 

Handburet Pansarskott/Robot 
 

 

Telekrig 
 

 

Raket/robot 
 

 

Satellit 

 

Sensorer, Telekrig 
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Scenario 1.1 

 

Omvärldsläge: Främmandeland har invaderat Utland. De diplomatiska relationerna 

mellan Sverige och Främmandeland är spända som en konsekvens av Sveriges 

fördömande av Främmandelands invadering av Utland. Det är bekräftat att 

Främmandeland vid ett flertal tillfällen i närtid även har kränkt Svensk territorialgräns 

vilket ytterligare bidragit till ansträngd diplomatisk relation. 

 

Orientering: Enskild ArtP Amf ligger i KFP under övning i Stockholms skärgård. Eget 

förband är utspritt.  

 

Uppgift ArtP Amf: Återhämtning KFP kommande 6h. 

 

Siktförhållanden : Natt, Mörker, ca. 100 meter 

 

Väder: Stilla, Molnigt 

 

 

Scenario 1.1 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 1.2 

 

Omvärldsläge: Främmandeland har invaderat Utland. De diplomatiska relationerna 

mellan Sverige och Främmandeland är spända som en konsekvens av Sveriges 

fördömande av Främmandelands invadering av Utland. Det är bekräftat att 

Främmandeland vid ett flertal tillfällen i närtid även har kränkt Svensk territorialgräns 

vilket ytterligare bidragit till ansträngd diplomatisk relation. 

 

Orientering: Personalen på ön gör en visuell observation av en okänd drönare under kort 

stund som sedan enbart kan hörselobserveras under ca 5 minuter som sedan försvinner. 

 

Uppgift ArtP Amf: Återhämtning KFP kommande 6h. 

 

Siktförhållanden: Natt, Mörker, ca. 100 meter 

 

Väder: Stilla, Molnigt 

 

 

Scenario 1.2 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 1.3 

 

Omvärldsläge: Främmandeland har invaderat Utland. De diplomatiska relationerna 

mellan Sverige och Främmandeland är spända som en konsekvens av Sveriges 

fördömande av Främmandelands invadering av Utland. Det är bekräftat att 

Främmandeland vid ett flertal tillfällen i närtid även har kränkt Svensk territorialgräns 

vilket ytterligare bidragit till ansträngd diplomatisk relation. 

 

Orientering: ArtP Amf får order att växla till alternativ KFP efter att ha rapporterat in 

observationen av drönaren. Mitt på fjärden hörs efter en avlägsen smäll och ett tydligt 

metalliskt ljud i skrovet(spela upp ljud).  

 

Uppgift ArtP Amf: Byte av KFP 

 

Siktförhållanden: Natt, Mörker, ca. 100 meter 

 

Väder: Stilla, Molnigt 

 

Scenario 1.3 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 2.1 

Omvärldsläge: Främmandeland har nu brutit alla diplomatiska kontakter med Sverige 

och kallat hem all personal i landet. I Främmandelands nyhetskanaler kommer 

fabricerade rapporter om attacker på Främmandelands handelsfartyg på östersjön där 

Sverige pekas ut som angripare. Främmandelands ledning ger löfte om vedergällning i 

egna nyhetskanaler. Främmandelands krigsfartyg har de senaste dagarna grupperat strax 

utan för svenskt territorialvatten. Sverige har som en konsekvens av det spända läget 

höjt beredskapen och utökat bevakningen i kustbandet. 

 

Orientering: 2.Amfibiebataljon har fått rapporter om fientlig luftlandsättning via 

helikopter på fastlandet i Stockholms skärgård. Egna underrättelser bekräftar 

uppgifterna och 2.Amfibiebataljon har fått i uppgift att störa ytterligare luftlandsättning. 

 

Uppgift ArtP Amf: Innästling för bekämpning av luftlandsättning med granatkastare. 

 

Siktförhållanden: Skymning, ca. 1000 meter 

 

Väder: Vind 2-4 m/s Ö ri, klart 

 

Scenario 2.1 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 2.2 

Omvärldsläge: Främmandeland har nu brutit alla diplomatiska kontakter med Sverige 

och kallat hem all personal i landet. I Främmandelands nyhetskanaler kommer 

fabricerade rapporter om attacker på Främmandelands handelsfartyg på östersjön där 

Sverige pekas ut som angripare. Främmandelands ledning ger löfte om vedergällning i 

egna nyhetskanaler. Främmandelands krigsfartyg har de senaste dagarna grupperat strax 

utan för svenskt territorialvatten. Sverige har som en konsekvens av det spända läget 

höjt beredskapen och utökat bevakningen i kustbandet. 

 

Orientering: Tre ArtP Amf har påbörjat bekämpning av fientlig luftlandsättning med 

indirekt eld. 

 

Uppgift ArtP Amf: Bekämpning av luftlandsättning med indirekt eld. 

 

Siktförhållanden: Skymning, ca. 1000 meter 

 

Väder: Vind 2-4 m/s Ö ri, klart 

 

Scenario 2.2 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 2.3 

Omvärldsläge: Främmandeland har nu brutit alla diplomatiska kontakter med Sverige 

och kallat hem all personal i landet. I Främmandelands nyhetskanaler kommer 

fabricerade rapporter om attacker på Främmandelands handelsfartyg på östersjön där 

Sverige pekas ut som angripare. Främmandelands ledning ger löfte om vedergällning i 

egna nyhetskanaler. Främmandelands krigsfartyg har de senaste dagarna grupperat strax 

utan för svenskt territorialvatten. Sverige har som en konsekvens av det spända läget 

höjt beredskapen och utökat bevakningen i kustbandet. 

 

Orientering: Tre ArtP Amf har precis avslutat bekämpning av fientlig luftlandsättning 

och via radio kommer rapporter om fientlig helikopter som rör sig i området. 

 

Uppgift ArtP Amf: Förflyttning. 

 

Siktförhållanden: Skymning, ca. 1000 meter 

 

Väder: Vind 2-4 m/s Ö ri, klart 

 

Scenario 2.3 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 3.1 

Omvärldsläge: Främmandeland har som en konsekvens av de Svenska försvarets 

agerande förklarat krig mot Sverige och påbörjat en fullskalig invasion. Sveriges 

vännationer bereder ärendet om att assistera Sverige som nu genomför full mobilisering. 

I kustbandet har Främmandeland grupperat ytterligare krigsfartyg i närområdet och 

rapporter om omfattande attacker mot Svensk infrastruktur kommer löpande.  

 

Orientering: Delar av 2.Amfibiebataljon strider simultant på två platser i Stockholms 

skärgård. Sambandet fungerar bara sporadiskt med anledning av fientligt telekrig. Varje 

kontaktförsök kan också resultera i att fienden kan pejla in sändande förbandsdels 

position. Samtliga GNSS-system är störda vilket gör att navigering sker analogt.   

 

Uppgift ArtP Amf: Innästling med hög hotbild i störd miljö. 

 

Siktförhållanden: Dag, 500-1000 meter 

 

Väder: Regn och dimma, Vind 4-8 m/s N ri, molnigt 

 

Scenario 3.1 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 3.2 

 

Omvärldsläge: Främmandeland har som en konsekvens av de Svenska försvarets 

agerande förklarat krig mot Sverige och påbörjat en fullskalig invasion. Sveriges 

vännationer bereder ärendet om att assistera Sverige som nu genomför full mobilisering. 

I kustbandet har Främmandeland grupperat ytterligare krigsfartyg i närområdet och 

rapporter om omfattande attacker mot Svensk infrastruktur kommer löpande.  

 

Orientering: Under eldgivandet kommer en kort rapport om fientligt stridsflyg och 

krigsfartyg i området. 

 

Uppgift ArtP Amf: Bekämpning med granatkastare. 

 

Siktförhållanden: Dag, 500-1000 meter 

 

Väder: Regn och dimma, Vind 4-8 m/s N ri, molnigt 

 

 

Scenario 3.2 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Scenario 3.3 

Omvärldsläge: Främmandeland har som en konsekvens av de Svenska försvarets 

agerande förklarat krig mot Sverige och påbörjat en fullskalig invasion. Sveriges 

vännationer bereder ärendet om att assistera Sverige som nu genomför full mobilisering. 

I kustbandet har Främmandeland grupperat ytterligare krigsfartyg i närområdet och 

rapporter om omfattande attacker mot Svensk infrastruktur kommer löpande.  

 

Orientering: Plötsligt träffas assisterande ArtP Amf av eld från handburet 

pansarvärnsvapen från närliggande ö och olika projektiler slår ner i omliggande terräng. 

På radio hörs även rapporter av fientlig robotbeskjutning från fartyg och flyg. 

 

Uppgift ArtP Amf: Bekämpning med granatkastare 

 

Siktförhållanden: Dag, 500-1000 meter 

 

Väder: Regn och dimma, Vind 4-8 m/s N ri, molnigt 

 

 

Scenario 3.3 

VAD VILL DU VETA? 

 

VAD VILL DU GÖRA? 

 

RITA ÖNSKAT AGERANDE I BILDEN 

 

RANGORDNA DET UPPLEVDA HOTET GENOM ATT NUMRERA DEM I 

BILDEN PÅ SCENARIOT FRÅN 1(FARLIGAST) OSV 
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Appendix B 

Intervjuinstruktion & Svarsbilaga intervjuer 

Intervjuinstruktion 

 

Du som respondent kommer ställas inför tre olika scenarion där respektive scenario 

kommer ha tre olika skeden som beskriver kortare händelseförlopp.  

 

Där kommer du i egenskap Båtchef få möjlighet att uttrycka dina behov i en rad frågor.  

 

Du utgår från den presenterade informationen som kan komma att kompletteras på 

respondentens begäran.  

 

Intervjuaren kommer att leda intervjun där det förtryckta frågorna kan komma att 

kompletteras i syfte att förtydliga vissa svar.  

 

Du som respondent ska inte presentera några tekniska lösningar utan mer försöka 

uttrycka vilka behov du har.  

 

Utöver att svara i tal och skrift har du som respondent även möjlighet att rita dina svar i 

på utsedda platser i intervjuunderlaget. 

 

Intervju hålls i tillgänglig båt tillhörande amfibiesystemet. Vissa scenarion som 

presenteras kommer kompletteras med ljud som bidrar till att simulera det beskrivna 

scenariot. 

 

Scenarioförteckning 

 

Scenario 1 – Fredstid 

Händelseförlopp: Scenario 1.1 KFP – Scenario 1.2 Drönare – Scenario 1.3 Träff i 

skrovet 

 

Scenario 2 - Eldöverfall 

 

Händelseförlopp: Scenario 2.1 Innästling(förhand) - Scenario 2.2 

Eldöverfall(förhand) – Scenario 2.3 Tillbakaryckning efter upptäckt 

 

Scenario 3 - Väpnad konflikt  

 

Händelseförlopp: Scenario 3.1 Innästling(efterhand) – Scenario 3.2 

Strid(efterhand) - Scenario 3.3 Tillbakadragning under beskjutning 

 

Ljudförteckning scenarier: 

1.1: Inget 

1.2: Inget 

1.3: Bullet Impact Metal 20 

2.1: Inget 

2.2: Explosion - mortar - resonant - distant perspective 2 - 4. 

2.3: Inget 
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3.1: Desert Warfare Ambience... 

3.2: War Ambience with Gunfire.. 

3.3: Beach Battle Warscene... 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 1.1 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 1.2 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 1.3 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 2.1 
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MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 2.2 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 2.3 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 3.1 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 
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VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 3.2 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

ÖVRIGT: 

 

 

 

 

SVARSBLANKETT SCENARIO: 3.3 

 

MED GIVNA FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH UPPGIFT 

 

VAD VILL DU VETA: 

 

 

VAD VILL DU GÖRA: 

 

 

ÖVRIGT: 
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Appendix C 

Sammanställning av respondenternas svar för respektive scenario 

 

Sammanställning respondenters svar scenario 1.1 

Respondent-id Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 
Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Förbli optiskt och 

emissionsmässigt dold 

b. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Gruppering eget förband, Säkra 

farleder 

Söka av omkringliggande 

öar från egenplattform 

c. 

Farbara sund, Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Observation post i land, Position 

eget förband 

Söka av omkringliggande 

öar innan ingående KFP 

d. 
Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Upprätthålla beordrad 

beredskap 

E. 

Karaktär skärdsmiljö, Vad som 

finns i omkringliggande terräng, 

Position fiende och egna förband 

Låg signatur/maskera båt  

f. 
Luftlägesbild, Vad som finns i 

omkringliggande terräng 
 

G. 

Beredduppgift egen enheten, 

Marschberedskap egen enhet, 

Position logistik resurser, 

Eget förbandsposition, 

Var chef finns 

Återhämta, 

Löpande underhåll, 

Planera beredduppgifter 

 

H. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

position och lägesbild egna 

enheter 

Övervaka omgivande 

terräng från egen 

plattform, Ev. dra in post 

för återhämtning 

I. 

Väderprognos egen plattform, 

egen position egen personal i 

området, Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Observera aktivitet i 

området som påverkar 

egen plattfrom 
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Sammanställning respondenters svar scenario 1.2 

Respondent-id Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 

Position, ägare/operatör 

drönare.Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Identifiera, observera, 

bekämpa drönare 

Oskadliggöra drönare innan 

den försvinner 

b. 

Position drönare, Position 

drönaroperatör samt 

avsikt/syfte drönare 

Identifiera drönaroperatör, 

Omgruppera med 

skenlandstigningar, Rapport 

högre chef 

c. 

Typ och ägare drönare, 

Position och riktning för 

drönare, Färdväg drönare 

Omgruppera alternativ KFP 

d. 
Position, avstånd och riktning 

för drönare 

Identifiera drönare, Förfölja 

eller undvika drönare, växla 

till alternativ KFP, Rapport 

högre chef 

E. 

Position, storlek, avstånd och 

riktning för drönare, Färdväg 

drönare, störningar eget 

system 

Rapport högre chef, Söka 

av terräng med egen sensor 

f. 

Typ och ägare drönare, 

Position och riktning för 

drönare, Signatur, Om andra 

drönare observerats 

Positionera drönaren, 

Möjlighet att omhänderta 

drönare, 

Rapport HC 

Vidarebefordra information 

om drönaren 

 

G. 

Position, storlek, avstånd och 

riktning för drönare, Hotbild, 

terräng KFP 

Växla till alternativ KFP, 

Söka av omkringliggande 

terräng från egen plattfrom 

H. 

Om personer finns i 

omkringliggande terräng, 

position och lägesbild egna 

enheter 

Fortsätta återhämning med 

ökad beredskap 

I. 
Position, riktning för drönare, 

Position drönar operatör 
Rapport HC 
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Sammanställning respondenters svar scenario 1.3. 

Respondent-id Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 

Vad som hände, 

Avstånd, riktning och typ av 

projektil som träffade 

Inta skydd i höghastighet, byta 

position och utvärdera händelse 

b. 

Avstånd, riktning projektil, 

Antal och avsikt angripare, 

Status egen plattform 

Omgruppera höghastighet, 

Söka av omgivning, Bekämpa 

fiende, 

Rapport högre chef 

c. 

Källa ljud, Träffad eller ljud 

av egen verksamhet, Status 

ArtP Amf 

Omgruppera 

d. 

Riktning och avstånd till 

ljud, Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Skadesöka båt under 

förflyttning 

E. 
Riktning projektil/ljud, 

Observation egen personal 

Förflyttning alternativ KFP 

högfastighet, undvika tidigare 

nyttjad terräng 

f. 

Riktning och avstånd till 

ljud, Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Förflyttning höghastghet 

G. 

Riktning och avstånd till 

ljud/projektil källa, 

Eldtillstånd, Identifiera 

attackerande vapen, 

Besvara eld, anfalla misstänkt 

angreppspunkt 

H. 

Position skott, finns egen 

personal i skottriktningen, 

Skaderapport egen personal 

och utrustning, 

kompletterande information 

från andra enheter 

Förflyttning full fart 

I. 

Hot i omkringliggande 

terräng, Skadeläge egen 

plattform 

Skadesökning, Återgå till känd 

terräng 
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Sammanställning respondenters svar scenario 2.1 

Respondent-

id 
Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Position bra grupperingsplats 

Gruppera 

oupptäckt/opåverkad av 

fiende, 

Bekämpa fiende 

b. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Position fiende, luftlandsatt 

trupp och helikopter, Risk 

bekämpning av fientligt fartyg,  

Framrycka dolt till 

stridsställning 

c. 

Lägesbild luft, Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Gruppering, rörelse och 

utrustning motståndare,  

Söka av omkringliggande öar, 

Bekämpa och omgruppera, 

fortsatt mobil 

d. 
Vad som finns i 

omkringliggande terräng 
Söka av omkringliggande öar 

E. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

omfattning luftlandsättning, 

Beskaffenhet fientligt ockuperad 

terräng 

Bekämpa luftlandsättning och 

reka alternativ KFP under 

gång,  

f. 

Vad som finns i 

omkringliggande 

terräng(”satellitbild” ovanifrån), 

position egna enheter, Lägesbild 

luft,  

Inta eldställning 

G. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Resultat bekämpning, 

Position fiende 

Bekämpa fienden, 

Söka av omgivande terräng, 

Möjlighet att spana mot andra 

fiender 

 

H. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Lägesbild luft 

Bekämpning från 

eldställning, Reka 

växelstridsställning, Bekämpa 

eller undvik helikopter 

I. 
Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Söka av omkringliggande 

terräng från egen platform, 

påbörja bekämpning under 

gång 
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Sammanställning respondenters svar scenario 2.2. 

Respondent-id Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 

Resultat bekämpning, 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

 

Utvärdera bekämpning, 

Bekämpa luftlandsättning, 

Omgruppera för fortsätta 

bekämpning 

b. 

Resultat bekämpning, 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Status fientlig förstärkning, 

Nästa order 

Omgruppera, bekämpning 

under gång 

c. 

Resultat bekämpning, 

Behov eldreglering, Vad som 

finns i omkringliggande terräng, 

Tid för bekämpning, Lägesbild 

luft 

Bekämpning under 

förflyttning 

d. Fientlig aktivitet 

Utvärdera bekämpning, 

omgruppera fortsätta 

bekämpning 

E. 

Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

position andra ArtP Amf, 

Resultat bekämpning 

Spridning och bekämpning 

under gång 

f. 

Resultat bekämpning, 

Luftlägesbild 

Rörelser i omgivningen 

Sjölägesbild 

 

Fortsätta bekämpning 

 

G. 

Beredduppgift nästa område för 

bekämpning och tänkt färdväg 

Hotbild på tänkt 

omgrupperingsväg 

Vad som finns omkringliggande 

terräng 

 

Förflyttning, Växla 

eldställning 

H. 

Position fientlig helikopter, Vad 

som finns i omkringliggande 

terräng, position 

växelstridsställning 

 

Fortsätta bekämpning, 

Spana efter helikopter, 

Förbli mobila 
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I. 

Ammuntionsläge egen plattform, 

nästa uppgift, Vad som finns i 

omkringliggande terräng 

Lösa uppgift därefter 

omgruppera 

 

Sammanställning respondenters svar scenario 2.3. 

Respondent-id Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 
Position fientlig helikopter, 

Hot i omkringliggande terräng 

Undgå upptäckt alternativt 

bekämpa luft hot 

Annars omgruppera spritt 

b. 

Position och färdväg fientlig 

helikopter, Hot i 

omkringliggande terräng, 

position eget luftvärn,  

Omgruppera nordlig riktning i 

skydd 

c. Position fientlig helikopter 
Omgruppera nordlig riktning, 

Beredd luftbekämpning 

d. 
Riktning och avstånd till 

fientlig helikopter 
Omgruppera, undvika helikopter 

E. 

Riktning och avstånd till 

fientlig helikopter, Hot i 

omkringliggande terräng 

Maskera undvika upptäckt, 

Upprätthålla hög beredskap i luft 

f. 

Luftlägesbild 

Rörelser i omgivningen 

Sjölägesbild 

 

Förbli stationär och dold undvika 

upptäckt 

Möjlighet till luftförsvar 

Reducera värmesignatur 

 

G. 
Luftlägesbild, Position hot och 

eget förband, Helikoptertyp, 

Växla till alternativ 

bekämpningsplats, Bekämpa 

eventuellt hot 
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H. 
Luftlägesbild, Hot i 

omkringliggande terräng 

Inta skyddsställning i händelse av 

fientlig helikopter 

I. 

Position, kurs och fart fientlig 

helikopter, minsta avstånd till 

ör för framryckning 

Strandnära förflyttning 

 

Sammanställning respondenters svar scenario 3.1 

Respondent-

id 
Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 
Hot i omkringliggande terräng, 

Orderläge, Riktlinjer bekämpning 

Observera omkringliggande 

terräng för navigering, 

Söka av terrängen, Bekämpa 

fienden medelst granatkastare 

b. 

Hot i omkringliggande terräng, 

Position fiende, Position eget 

förband,  

Gruppera med god möjlighet 

till verkan, minimera egen 

exponering 

c. 

Motståndarens beväpning, Hot i 

omkringliggande terräng, Lägesbild 

luft 

Delge position egna förband 

d. Hot i omkringliggande terräng 
Bekämpa fienden, Undvika 

upptäckt 

E. 
Hot i omkringliggande terräng, 

Position egen och fientlig trupp 

Dold förflyttning strandnära, 

Söka av terräng, bemanna 

vapensystem, Släcka alla 

emitterande system, 

bekämpning under gång, Ev 

släcka SLB 

f. 

Luftlägesbild, 

Hot i omkringliggande terräng, 

Sjölägesbild, Position egen och 

fientlig trupp 

Samverka utan att bli röjd, 

Gruppera långt bort med 

möjlighet till verkan 

G. 
Hot i omkringliggande terräng, 

Fiendeläge 

Understödja förbandets strid, 

Undvika egen bekämpning 
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H. Hot i omkringliggande terräng 

Samverka med understödjande 

plattform för bekämpning, 

Verka direktriktat mot fiende, 

Samverkan genom 

direktkontakt med egna 

plattformar 

I. 

Farbara leder, Vad som finns i 

omkringliggande terräng, 

Luftlägesbild 

Positionering maskerad och 

strandnära, påbörja 

bekämpning 

 

Sammanställning respondenters svar scenario 3.2 

Respondent-

id 
Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 

Lägesbild i luften och till 

sjöss, Hot i omkringliggande 

terräng, Risk för fientlig 

beskjutning 

Identifiera och lokalisera fientligt fartyg 

och flyg, reducera risk upptäck och 

fortsätta bekämpning under rörelse 

b. 

Antal och verksamhet för 

fientligt flyg/fartyg, Hot i 

omkringliggande terräng 

Verka direktriktat mot fientligt fartyg och 

flyg, Omgruppera undvika fientlig 

lokalisering, Undgå upptäckt 

c. 

Hot i omkringliggande 

terräng, Riktning och avstånd 

fientligt flyg, Om egen 

position är röjd 

Förflyttning och bekämpning strandnära, 

undvika upptäckt, Bemanna samtliga 

vapen 

d. 

Riktning och avstånd fientligt 

flyg och fartyg, Läge egna 

stridigheter 

Bekämpning under förflyttning 

E. 

Hot i omkringliggande 

terräng, Riktning, kurs och 

avstånd fientligt flyg och 

fartyg, Sysselsättning eget 

förband 

Måluttag utan visuell observation, Dela 

måldata med annan ArtPAmf, Beredd 

bekämpa fientligt flyg 
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f. 

Luftlägesbild, 

Rörelser i omgivningen, 

Sjölägesbild, 

Position egna förband och 

motståndarens förband 

 

Förbli dold för flyg, 

Om dold för flyg förflyttning till 

alternativ eldställning 

Skjuta ner flyg i självförsvar 

Fortsätta understödja egna förband 

 

G. 

Resultat bekämpning, 

Lägesbild luft, Hot i 

omkringliggande terräng 

Fortsätta bekämpning enligt order 

H. 

Position och riktning fientligt 

flyg och fartyg, Hot i 

omkringliggande terräng 

Fortsätta bekämpning, undvika egen 

upptäckt genombegränsad rörelse 

I. 

Position och riktning fientligt 

flyg, Hot i omkringliggande 

terräng 

Maskerad strandnära förflyttning 

 

Sammanställning respondenters svar scenario 3.3 

Respondent-

id 
Vad respondenten vill veta Vad respondenten vill göra 

a. 

Position angripare, Status 

beskjuten ArtP Amf, Mål fientlig 

robotbeskjutning,  

Bekämpa angripare, Undsätta 

beskjuten ArtP Amf, omgruppera 

Undgå robot 

Fortsätta bekämpning 

b. 

Position angripare, Hot i 

omkringliggande terräng,  Fientlig 

mållåsning egen plattform 

Omgruppera utomräckvid, 

bekämpa angripare, Urdragning 

till återsamlingsplats 

c. 

Status beskjuten ArtP Amf, 

Position och riktning fientligt 

flyg, Om egen position är röjd, 

Hot i omkringliggande terräng 

Besvara eld, Söka av 

omkringliggande terräng, Om 

möjligt omgruppera med 

beskjuten ArtP Amf annars 

bekämpa angripare 

d. 
Status beskjuten ArtP Amf, Antal 

angripare 
Förflyttning 
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E. 

Position och typ av hot i 

omkringliggande terräng, 

Riktning avstånd angripare,  

Undsätta beskjuten ArtP Amf, 

Direktriktad eld angripande 

terrängavsnitt, Använda aktiva 

sensorer 

f. 

Luftlägesbild, 

Rörelser i omgivningen, 

Sjölägesbild, 

Var projektilerna kommer ifrån. 

 

Förflyttning för undvika 

direktriktad eld. 

Vill ha möjlighet att verka med en 

extern plattform från luften mot 

området som blir beskjuten ifrån. 

 

G. 
Skadeläge, storlek anfallande 

enhet, Resultat egen bekämpning 
Bekämpa angripare 

H. 
Hot i omkringliggande terräng 

och plats för växelstridsställning 

Bekämpa angripare under 

urdragning, besätta 

växelstridsställning 

I. Position angripare 

Besvara elden, vid behov 

stridsbogsera understödjande 

plattform 
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