
 

Självständigt arbete i militärteknik (15 hp) 

Författare Förband Program/kurs 

Örlogskapten Patrik Östlund HKV INS MTS HOP 18-20 prep 
Mte/1MT019 

Handledare Kurschef/seminarieledare 

Överstelöjtnant Toivo Sjöberg 
Överstelöjtnant/Doktorand Fredrik Johnsson 

Professor Åke Sivertun 

Examinator Antal ord 

Professor Åke Sivertun 12 542 

Den militära nyttan med kontrollerbara sjöminsystem 
- en jämförande fallstudie 

Sammanfattning: Sjöminor är ett billigt vapensystem som kan användas för att hindra en 
motståndares rörelsefrihet. Sjöminor som är kontrollerbara kan aktiveras och stängas av efter 
fällning vilket möjliggör minering före ett krigsutbrott. Huvuddelen av de minor som idag 
finns i svenska förråd är okontrollerbara. 

Denna studie jämför militär nytta mellan två kontrollerbara sjöminsystem. Det existerande 
M9-systemet och ett idésystem baserat på trådlös undervattenskommunikation. Med den 
svenska marinen som tänkt brukare och mot bakgrund av ett eskalerande krisscenario 
studeras vilket av systemen som skulle vara mest militärt effektivt, militärt lämpligt och 
samtidigt ekonomiskt överkomligt. 

Resultatet indikerar att det i studien presenterade KT-systemet som introduceras i denna studie 
har en liten fördel ur ett militärt nyttoperspektiv. Samtidigt visar de på ett antal skillnader 
mellan systemen vilket i slutänden kan mer användbara för en beslutsfattare än ett sammanvägt 
betyg.  

Nyckelord: Sjöminor, Kontrollerbarhet, Militär nytta, Marinen, Krisscenario  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 2 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 
 

 

 

Author Unit Educational / course 

LtCdr Patrik Östlund SWE AF HQ MCC HOP 18-20 prep 
Mte/1MT019 

Supervisor Head of course 

Lt Col Toivo Sjöberg 
Lt Col/PhD student Fredrik Johnsson 

Prof. Åke Sivertun 

Examiner Number of words 

Prof. Åke Sivertun 12 542 

The Military utility in controllable sea mines 
- a comparative study 

Abstract: Sea mines are a cheap weapons system useful for hindering an opponent’s freedom 
of movement. Controllable sea mines, that can be activated and deactivated after they have 
been laid out, can be laid out prior to break out of war. The main bulk of sea mines stored 
today in Swedish depots are not controllable. 

This thesis compares the military utility between two controllable mine systems. The existing 
M9-system and a system draft based on wireless underwater communication. With the 
Swedish navy as the military actor using the systems, the comparison is set against a 
background scenario of an escalating crisis. In this context the military effectiveness, military 
suitability and affordability of the systems is studied. 

The results indicate that the KT-system introduced in this study has a slightly greater military 
utility. At the same time, the results point out a number of differences between the systems, 
which in the end might be of greater use to a decision maker than a summed up rating. 

Key words: Sea mines, Controllable, Military Utility, Navy, Crisis scenario 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 3 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 

Innehåll 
Sammandrag/Abstract 

1 Inledning ........................................................................................................................... 5 
1.1 Sjöminors användande ................................................................................................. 6 

2 Problemformulering och frågeställning ......................................................................... 8 
2.1 Frågeställning .............................................................................................................. 9 

3 Syfte ................................................................................................................................... 9 
4 Teorianknytning ............................................................................................................. 10 

4.1 Tidigare studier i ämnet ............................................................................................. 12 
5 Metod ............................................................................................................................... 14 

5.1 Övergripande metod .................................................................................................. 14 
5.2 Förstudie .................................................................................................................... 14 
5.3 Intervjuer ................................................................................................................... 15 
5.4 Operationalisering och genomförande....................................................................... 15 
5.5 Bearbetning och analys .............................................................................................. 17 
5.6 Empiri och källkritik .................................................................................................. 17 

6 Undersökningen .............................................................................................................. 19 
6.1 Situationsvariablerna ................................................................................................. 19 

 EOI 1 – Minsystem M9 ...................................................................................... 22 
 EOI 2 – Koncept för trådlöst kontrollerbart sjöminsystem ................................ 24 

6.2 Militär effektivitet ...................................................................................................... 26 
 Operativ tillgänglighet ........................................................................................ 26 
 Säkerhet .............................................................................................................. 29 
 Skydd .................................................................................................................. 30 

6.3 Militär lämplighet ...................................................................................................... 31 
 Utbildning och träning ....................................................................................... 32 
 Materiel .............................................................................................................. 33 
 Personal och organisation ................................................................................... 33 
 Information ......................................................................................................... 34 

6.4 Ekonomisk överkomlighet ......................................................................................... 34 
 Utbildning och träning ....................................................................................... 35 
 Materiel .............................................................................................................. 35 
 Personal och organisation ................................................................................... 36 
 Information ......................................................................................................... 37 

7 Resultat ............................................................................................................................ 38 
7.1 Sammanvägning militär effektivitet .......................................................................... 38 
7.2 Sammanvägning av militär lämplighet ...................................................................... 38 
7.3 Sammanvägning av ekonomisk överkomlighet ......................................................... 39 

8 Analys av militär nytta .................................................................................................. 40 
8.1 Sammanfattning av resultat ....................................................................................... 42 

9 Diskussion ....................................................................................................................... 43 
10 Fortsatta studier ............................................................................................................. 46 
11 Litteraturförteckning ..................................................................................................... 47 
Bilaga 1 Teknisk beskrivning KT-systemet ......................................................................... 49 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 4 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 

Bilder – Figurer – Tabeller 
 

Bild 1. Minsystem M9 .............................................................................................................. 23 

Bild 2. F80-mina lastas ............................................................................................................. 24 

 
Figur 1. De tre situationsvariablerna kopplat till militär nytta ................................................. 11 

Figur 2. Militär nytta gestaltad i ett Goertzdiagram (Andersson m.fl., 2015) ......................... 11 

Figur 3. Schematisk bild över studiens genomförande. ........................................................... 14 

Figur 4. En abstraktionsstege här med ett sjöminexempel. ...................................................... 21 

Figur 5. Organisationsschema minpluton................................................................................. 22 

Figur 6. Kriteriernas koppling till scenariot. ............................................................................ 26 

Figur 7. Exempel på ett kommunikationsnätverk. ................................................................... 51 

 
Tabell 1. Betygsskala för sammanfattande bedömning av militär effektivitet. ....................... 26 

Tabell 2. Betygsskala för sammanfattande bedömning av militär lämplighet ......................... 32 

Tabell 3. Betygsskala för sammanfattande bedömning av ekonomisk överkomlighet ............ 35 

Tabell 4. Sammanfattning av betyg avseende kriterier för militär effektivitet. ....................... 38 

Tabell 5. Sammanfattning av betyg avseende kriterier för militär lämplighet. ........................ 39 

Tabell 6. Sammanfattning av betyg avseende kriterier för ekonomisk överkomlighet ........... 39 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 5 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 

1 Inledning 

“The U.S. Navy has lost control of the seas in Korean waters to a nation 

without a Navy, using pre-World War I weapons, laid by vessels that were 

utilized at the time of the birth of Christ.” 

- Konteramiral Alan Smith, US Navy (Melia, 1991) 

I mitt arbete vid planeringssektionen vid marinens taktiska stab har jag vid ett flertal olika 

tillfällen deltagit i eller lett planeringsarbeten kopplat till nationellt försvar. I flera fall har 

kontrollerbara sjöminsystem haft en betydelsefull roll.  

Sjöminan som vapen är inte en ny uppfinning. Redan under 1800-talets början konstruerade 

den amerikanske ingenjören Robert Fulton en första användbar modell. (Lindsjö, 1993, s.136) 

Under det rysk-japanska kriget 1904-1905 orsakade det första storskaliga användandet av 

okontrollerbara sjöminor omfattande förluster på båda sidor (Smedberg, 1996, s.31). De ca 

175 000 minor som lades ut i det neutrala Sveriges farvatten under de två världskrigen 

påverkade all civil och militär sjöfart både under och efter krigen (Fischerström i Fältström 

och Wigert, 2012, s. 28). Det tog 31 år efter krigsslutet 1945 innan farvattnen kring Sverige 

1976 kunde förklaras som minfria (Fältström och Wigert, 2012, s. 15). Efter andra 

världskriget är minan den främsta orsaken till fartygsförluster för den amerikanska flottan 

(Committee for Mine Warfare Assessment, Naval Studies Board, 2001, s.20). I sin efterskrift 

till boken ”Sjöminan under kalla kriget” menar konteramiral Jan Thörnqvist, försvarsmaktens 

insatschef, att sjöminan har varit, är och med största sannolikhet kommer att vara ett 

betydande vapen i den marina krigföringen på alla nivåer (Fältström och Wigert, 2012, s.293). 

Sjöminvapnet inom marinen avvecklats i högt tempo i likhet med många andra delar av det 

svenska totalförsvaret. Detta har resulterat i att endast en bråkdel av tidigare förmåga finns 

kvar i dagens organisation. Den numerära reduceringen av förrådsställda sjöminor gick från 

ett femsiffrigt till ett avsevärt reducerat fyrsiffrigt antal. (Fältström och Wigert, 2012, s. 279). 

De bakomliggande drivkrafterna till nedmonteringen av sjöminsystemet kan relateras till den 

reformerade hotbildens påverkan på Försvarsmaktens uppgifter och den rådande obalansen 

mellan uppgifter och resurser i ekonomiska termer (Bäckström, 2016). 

Oaktat tidigare genomförd avveckling fastslås Sveriges undervattensförmåga av regeringen 

som ett av två områden som utgör väsentliga säkerhetsintressen för det svenska försvaret 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 6 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 
(Försvarsdepartementet, 2015a, s. 19, 2015b, s. 2, 100). I syfte att säkerställa framtida svensk 

undervattensförmåga har en nationell forsknings- och innovationsagenda (NRIA-U) fastställts  

i samverkan mellan ett antal myndigheter och företag som har intressen i 

undervattensdomänen (Berg, 2016). Som en följd av detta invigdes i år ett nationellt 

undervattenstekniskt centrum (Försvarsdepartementet, 2018). Tyngdpunkten i den svenska 

militära undervattensförmågan ligger hos ubåtssystemen men består även av verkanssystem i 

form av minor och sjunkbomber (Axelson m.fl., 2018). 

1.1 Sjöminors användande 

Mineringar till sjöss går att definiera och beskriva på olika sätt ur olika perspektiv:  

- Ett juridiskt synsätt ger olika regler beroende på om en minering läggs ut på en stats 

eget territorialhav, en främmande stats territorialhav eller på fritt hav,  

- Geografiskt handlar det om var minorna läggs ut (utsjöminering, kustminering, 

skärgårdsminering, strandförsvarsminering och hamnminering),  

- Var i vattenvolymen minkropparna befinner sig (bottenliggande, förankrade i 

vattenvolymen eller självgående),   

- Om verkan ska ske mot mål på ytan, i vattenvolymen eller både och. 

Ett sjöminsystem kan läggas ut som defensiv eller offensiv. De defensiva mineringarna kan ha 

som syfte att utgöra ett skydd från fientligt anfall, säkerställa den egna rörelsefriheten, 

begränsa en fiendes rörelsefrihet till sjöss, försvåra en invasion eller skydda sjöfart. Offensiva 

sjömineringar har som syfte att under lång tid inskränka en fiendes rörelsefrihet, slå ut 

krigsförberedelser eller lamslå dennes handelssjöfart och därmed införsel av smuggelgods 

eller krigsmateriel till hans krigsförberedelser. (Fältström och Wigert, 2012, s.12; 

Försvarsmakten, 2018; Utrikesdepartementet, 2000) 

Att förneka en motståndare tillträde till vissa områden utgör en undervattensdel av det 

koncept som idag med amerikansk terminologi kallas för A2/AD - anti-access, area denial 

(Tangredi, 2013). Om motståndarens målsättning är att genomföra en landstigning i eller 

kring en hamn där en minering finns utlagd utgör mineringen ett hinder som antingen kräver 

minröjningsresurser och fördröjer den planerade verksamheten eller innebär en hög 

risktagning för berörda förband innan dessa ens nått strandkanten. (Fältström och Wigert, 

2012, s. 12, 287) 
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Huvuddelen av alla svenska sjöminsystem avsedda för kust- och utsjömineringar är vid 

utläggning armerade och okontrollerbara. De utnyttjas för att begränsa rörelsefriheten till 

sjöss då de förändrar förutsättningarna för och därmed planeringen av transporter och 

förflyttningar till sjöss. Modernare varianter av sådana system kombinerar ett flertal sensorer 

och kan förprogrammeras för att exempelvis inte detonera förrän vid tredje målpassagen. 

(Fältström och Wigert, 2012) 

Utläggningen av okontrollerbara sjöminor kan tidigast ske i ett läge då Försvarsmakten 

uppfattar att landet befinner sig i en kris som är på väg att övergå i ett väpnat angrepp 

(Försvarsmakten, 2016a, s.10). Samtidigt kan denna minutläggning på eget territorialhav inte 

ske utan hänsyn till rätten till oskadlig genomfart av främmande fartyg – mineringen får 

endast stänga av territorialvattnet då ett faktiskt säkerhetshot finns. På eget inre vatten är 

handlingsfriheten för den minerande staten större och i internationella sund mer begränsad. 

De folkrättsliga lagar och regler som styr användningen av sjöminor kan sägas påminna om 

de distinktions- och proportionalitetsprinciper som växt fram kopplat till militär 

våldsanvändning. (Axberg m.fl., 2013, s. 132–133; Bring och Körlof, 2000, s. 184; Fältström 

och Wigert, 2012, s. 26–27) 

Okontrollerbara mineringar måste göras kända för civil sjöfart genom ett offentliggörande 

avseende minfarligt område (Chefen för marinen, 1987, s. 14:30; Försvarsmakten, 2018a, s. 

32). Kontrollerbara mineringar utlagda i fredstid ska föregås av att ansvarig militär chef 

hemställer hos berörd länsstyrelse om ett förbud mot ankring, fiske och icke militär dykning 

inom aktuellt område (Chefen för marinen, 1987, s. 14:31). 

Kontrollerbara sjöminsystem är sjöminsystem som efter utläggning går att styra. Vid 

begränsad kontrollerbarhet skulle möjligheten att styra minan begränsas till att aktivera 

(armera), deaktivera (desarmera) och sterilisera (oskadliggöra) minorna (Försvarsmakten, 

2012, s. 29). Full kontrollerbarhet innebär att operatören som hanterar minsystemet kan ställa 

in systemets funktion beroende på förväntad måltyp och även avfyra det manuellt. 

Kontrollerbara sjömineringar skapar förutsättningar för egen rörelsefrihet samtidigt som de 

begränsar en motståndares rörelsefrihet (Fältström och Wigert, 2012, s. 12). De kontrollerbara 

systemen har hittills i Sverige varit sammankopplade med kabel och utgjort delar av fasta 

eller rörliga minspärrförband inom kustartilleriet och senare amfibiekåren. 

Användningsområdet för de kontrollerbara systemen har huvudsakligen varit kustnära och 

företrädelsevis i skärgårdsmiljö. (Fältström och Wigert, 2012, s. 131–153, 307) 
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2 Problemformulering och frågeställning 

I den svenska marinen finns idag ett kontrollerbart sjöminsystem samt ett antal olika typer av 

okontrollerbara sjöminor (Fältström och Wigert, 2012, s.292; Försvarsmakten, 2012). Det 

kontrollerbara sjöminsystemet M9 med minan K14 utvecklades ursprungligen för 

kustartilleriets rörliga minspärrtroppar. Det fortsatte användas inom kustartilleriets 

amfibiebataljoner när dessa infördes runt 1995 (Fältström och Wigert, 2012, s. 307, 316) och 

återfinns i dagsläget framför allt vid 174.sensorpluton inom krigsförbandet 

17.bevakningsbåtskompaniet.  

Sverige har tidigare haft ett omfattande minkrigssystem som bland annat bestod av minor, 

minförråd, minfartyg och hjälpminfartyg. Fortfarande finns ett antal komponenter från det nu 

avvecklade sjöminssystemet kvar i organisationen. Okontrollerbara sjöminor står 

förrådsställda. Huvuddelen av alla örlogsfartyg har minräls och kan därmed användas till att 

lasta och fälla sjöminor. Personal med utbildning och kunskap om minering tjänstgör 

fortfarande vid förbanden. (Fransén i Fältström och Wigert, 2012, s. 171, 175–178, 183–186; 

Försvarsmakten, 2003, s. 69) Kostnaden för att införa ett nytt sjömineringssystem med 

kontrollerbarhet borde därmed kunna begränsas till att anskaffa en teknisk 

kommunikationslösning. 

I ett krisläge kommer dagens fåtalighetsproblematik (Försvarsmakten, 2018b, s. 5) innebära 

en begränsad möjlighet för Försvarsmakten att över tid vara fysiskt närvarande i hela det 

marina operationsområdet. Fåtalighet kopplat till både logistiska resurser och tillgängliga 

plattformar för minering innebär en risk att Försvarsmakten inte hinner med att lägga ut de 

mineringar man ser behov av i tid. I det sammanhanget möjliggör ett kontrollerbart 

sjöminsystem, som läggs ut utan att vara armerat, att utläggning av minor kan ske före ett 

krigsutbrott. Detta torde innebära att fler resurser kan allokeras för såväl klargöring och 

transport av minorna som för mineringsföretaget i sig. Detta kan dessutom genomföras i en 

situation där hotbilden är mindre allvarlig. 

Det idag tillgängliga kontrollerbara sjöminsystemet har sina inneboende möjligheter och 

begränsningar beroende på systemets uppbyggnad. Ett nytt trådlöst kontrollerbart 

sjöminsystem skulle innebära en annorlunda systemdesign. 
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2.1 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen i den här studien är: 

Vilket av studiens två kontrollerbara minsystem har störst militär nytta för den svenska 

marinen?  

En studie av denna fråga skulle kunna kan bidra till en ökad förståelse om användandet av 

kontrollerbara minsystem och berör ett område som för Försvarsmakten är aktuellt vad avser 

återtagande av förmåga och möjlig materielutveckling. 

3 Syfte 

Avsikten i denna empiriska studie är att jämföra den militära nyttan mellan två tekniska 

system för den svenska marinen enligt Andersson med fleras (2015) föreslagna koncept. 

Systemen är det befintliga minsystemet M9 och ett hypotetiskt trådlöst kontrollerbart 

sjöminsystem som i denna studie benämns KT-systemet (se vidare under punkt 6.1.2) här 

jämfört mot bakgrund av ett eskalerande krisscenario där Sverige upplever ett hot från en 

kvalificerad militär motståndare. Studien syftar till att åskådliggöra skillnader avseende 

styrkor och svagheter hos de valda systemen för att på så vis mäta den militära nyttan. Vidare 

syftar studien till att belysa och pröva Andersson med fleras koncept avseende militär nytta ur 

ett kvalitativt metodologiskt perspektiv.  
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4 Teorianknytning 

Ämnet militärteknik 

Axberg med flera beskriver i Lärobok i Militärteknik vol.9 Teori och metod militärtekniken 

som det ämne inom det krigsvetenskapliga området som särskilt studerar teknikens inverkan 

på taktik, operationer och officerens förmåga att utöva sin profession. Inom militärtekniken 

finns ett antal för ämnet centrala begrepp som utgör grundkomponenterna i ämnets 

teoribildning. (Axberg m.fl., 2013, s. 9, 13)  

Begreppet militär nytta 

Militär nytta är ett av de centrala begreppen och kopplat till det finns två för militärtekniken 

centrala forskningsfrågor:  

- Hur mäts och kvantifieras militär nytta? 

- Hur kan den militära nyttan förutses i den pågående teknikutvecklingen? 

Vidare formulerar Axberg med flera en bild av den militära nyttan som något som ska 

optimeras för att ge en önskad effekt samtidigt som vi ska råd med den. Ett system vi inte har 

råd med kommer inte att anskaffas och därmed inte heller leverera någon effekt. (Axberg 

m.fl., 2013, s. 14–16, 42) 

Vald teori 

Kent Andersson med flera (2015) har i sin artikel om militär nytta utvecklat ett koncept som 

stöd för beslutsfattande kopplat till teknik och tekniska system. Detta koncept kommer i 

denna studie att fungera som teoretisk utgångspunkt kopplat till problemformuleringen.  

För att lösa problem kopplat till militär nytta måste den som ska utvärdera nyttan enligt 

Andersson med fleras koncept identifiera tre situationsvariabler. Dessa är ett tekniskt system 

(element of interest – EoI), ett sammanhang samt en militär aktör vilket i denna studie 

gestaltas i Figur 1. Dessa variabler är relevanta för den fortsatta nedbrytningen av den militära 

nyttan som koncept. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 11 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 

 

Figur 1. De tre situationsvariablerna kopplat till militär nytta 

För att operationalisera den militära nytta föreslår Andersson med flera (2015) en nedbrytning 

i tre underliggande dimensioner på en sekundär nivå. Dessa är militär effektivitet, militär 

lämplighet och ekonomisk överkomlighet. Slutligen bryts dimensionerna i sin tur ned i 

indikatorer eller kriterier vilket Goertzdiagrammet i Fel! Hittar inte referenskälla. visar. 

Diagrammet visar även ett antal tänkbara kriterieområden som kan ha relevans för att mäta 

och därmed operationalisera respektive dimension.

 

Figur 2. Militär nytta gestaltad i ett Goertzdiagram (Andersson m.fl., 2015) 

Dimensionen militär effektivitet är enligt Andersson med flera måttet på den samlade 

förmågan att klara av ett uppdrag då EoI. Detta då de används av representativ personal i den 

miljö man planerat eller förväntat sig att sätta in det militära förbandet i. Indikatorer på militär 
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effektivitet kommer ur faktorer relaterade till måluppfyllnad, tid eller risk. (Andersson m.fl., 

2015) 

Dimensionen militär lämplighet mäter till vilken grad ett EoI kan tas i bruk i en viss kontext 

med hänsyn till dess interaktion med övriga element inom samma förmågesystem. Indikatorer 

för dimensionen hämtas ur ett förmågebeskrivningsperspektiv. (Andersson m.fl., 2015) 

Den ekonomiska överkomligheten är tänkt att vara ett mått på vilken lösning som ger bästa 

möjliga effekt för en brukare och som denne ekonomiskt och resursmässigt har råd med. 

Indikatorer föreslås bestå i någon form av ekonomiskt mått samt en summering av andra 

allokerade resurser som systemet behöver. (Andersson m.fl., 2015)  

Andersson med fleras (2015) koncept har en förklarande förmåga som stödjer kvalitativ 

analys av militärteknologi inom militära förmågesystem. Det kan även ses som en grund för 

ett gemensamt språkbruk för aktörer på den militära arenan. (Andersson m.fl., 2015) 

System 

Studien avser studera system. Giachetti (2010) beskriver ett system som en uppsättning 

urskiljbara, interagerande delar eller delsystem som utgör en integrerad helhet som agerar 

med ett gemensamt mål eller syfte. Systemtänkandet är en metod som förstår och 

understryker vikten av tvärvetenskaplighet eftersom varje vetenskapsgren ger ett nytt 

perspektiv när ett problem ska förstås. (Giachetti, 2010, s. 29, 45)  

Axberg med fleras resonemang avseende yttre- och inre systemgränser kommer att användas 

som stöd för att beskriva de berörda systemen (Axberg m.fl., 2013, s. 20) 

4.1 Tidigare studier i ämnet 

Militär nytta är ett relativt ungt koncept inom ämnet militärteknik. I sin artikel om 

militärgeografi och GIS menar professor Åke Sivertun (2012) att maximerandet av den 

militära nyttan kopplat till en teknologi är själva kärnfrågan.  

Axberg med flera menar att när ett tekniskt system bidrar till att målen för en militär insats 

kan nås till lägre kostnad så visar detta på en militär nytta. Kostnadsbegreppet är relativt brett 

definierat som att det kan vara av ekonomisk karaktär men även innefatta saker som 

exempelvis sparade liv eller politiska risker. (Axberg m.fl., 2013, s. 16) 
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Artikeln ”Military utility: a proposed concept to support decision-making” (Andersson m.fl., 

2015), vars koncept beskrivits ovan, utgör grunden för det här arbetet.  

Kopplat till dessa teorier har ett antal uppsatser skrivits vid Försvarshögskolan inom ämnet 

militärteknik. Ett fåtal av dessa har berört undervattensområdet och minröjningsförmåga men 

inte sjöminor som verkanssystem.  

Avseende undervattenskommunikation har det under senare år skrivits en hel del inom ämnet. 

Vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har det sedan ett flertal år bedrivits forskning på 

området. Både på nationell basis och i samverkan med exempelvis andra europeiska aktörer.  

I början av 2000-talet påbörjades en anskaffningsprocess för ett nytt svenskt system som 

skulle kunna fungera som torped, mina och sensor benämnt TMS. Systemet är som 

minsystem betraktat av en annan typ än de som avhandlas i denna studie och liknar mer de 

rörliga enheter som även förekommer som ett alternativ i Minkrigsstudie 2025. TMS-

projektet stoppades av Regeringen hösten 2008 i samband med besparingar om 2 mdkr på 

materielanslaget. Då denna studie fokuserar på minsystem med kontrollerbarhet har övriga 

möjligheter ur ett teknikutvecklingsperspektiv valts bort. (Försvarsmakten, 2012; 

Riksrevisionen, 2011) 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 14 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 

5 Metod 

5.1 Övergripande metod 

Denna studie har genomförts som en jämförande kvalitativ fallstudie. Studiens kvalitativa 

forskningsstrategi motiveras utifrån att empirin är varierande till sin karaktär och inte ger 

några tydligt kvantifierade resultat. En styrka med fallstudien som design är att den i samband 

med datainsamlingen medger användandet av ett flertal olika informationskällor (Yin och 

Nilsson, 2007, s. 125–128). Detta har varit en förutsättning för studien då det funnits 

svårigheter i att hitta viss teknisk information kopplat till försvarssekretess, kommersiell eller 

forskningsrelaterad sekretess. Inom fallstudien har en metod med kvalitativa resonemang 

använts mot bakgrund av Andersson med fleras (2015) koncept.  

Genomförandet av studien har följt den schematiska bild som redovisas i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Schematisk bild över studiens genomförande. 

5.2 Förstudie 

Inledningsvis genomfördes en förstudie inför studien där relevant litteratur för valt ämne 

samlades in och studerades. Fackböcker, studier, elevarbeten och liknande material avseende 

minor och undervattenskommunikation studerades i syfte att säkerställa en rimlig empirisk 
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grund för en fortsatt studie av kontrollerbara minsystem. Underlaget samlades in genom 

sökningar i databaser på Anna Linds bibliotek men även via kontakttagning med personer 

med relevant erfarenhet kopplat till området. 

5.3 Intervjuer 

Det insamlade skriftliga underlaget kompletterades med semistrukturerade intervjuer med 

personal från FOI och Försvarsmakten. Urvalet av respondenter genomfördes genom vad 

Bryman kallar ett ”snöbollsurval” i syfte att få kontakt med rätt personer (2011, s. 434). Vid 

FOI intervjuades forskningschefen Peter Krylstedt, förste forskaren Bernt Nilsson och 

sprängämneskemisten Martin Skarstind. Krylstedt utgjorde den första mer generella 

kontaktytan mot FOI. Nilsson valdes av Krylstedt på grund av sin ämnesspecifika kompetens. 

Krylstedt och Nilsson rekommenderade i sin tur Skarstind kopplat till frågor angående 

batteriteknik.  

Intervjuerna vid FOI var dels inriktade mot att hitta relevant forskningsunderlag relaterat till 

ämnet och dels att få en insyn i FOI:s bild av möjliga tekniska lösningar för kontrollerbara 

minsystem, undervattenskommunikation, batteriteknik och därtill hörande utmaningar.  

Från Försvarsmakten intervjuades major Max Svantesson som tidigare tjänstgjort som 

instruktör på minpluton och varit krigsplacerad minplutonchef. Den intervjun genomfördes i 

syfte att stärka det empiriska underlaget för en korrekt beskrivning av M9-systemet. 

Samtliga intervjuer dokumenterades genom stödanteckningar vid intervjutillfället. De 

intervjuade har i efterhand fått ta del av de delar av uppsatsen som grundar sig i intervjuerna. 

Syftet med detta har varit att triangulera (Se Bryman, 2011, s. 354) resultatet och därmed 

säkerställa trovärdigheten i det som skrivits. Samtliga intervjupersoner har givit sina 

medgivanden till att namnges i studien. 

5.4 Operationalisering och genomförande 

För att kunna operationalisera den militära nyttan följdes Andersson med fleras (2015) 

koncept. De tre situationsvariablerna militär aktör, sammanhang och de två tekniska systemen 

beskrevs genom deskriptiv metod i syfte att lägga grunden för jämförelsen av militär nytta.  

I samband med beskrivningen av de studerade systemen utvecklades även idén avseende hur 

KT-systemet är utformat. Metoden för att välja en systemlösning för KT-systemet bestod i en 

systemanalysliknande process där problemområden gestaltades genom frågeställningar. 
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Tänkbara alternativ analyserades och värderades i ett kvalitativt resonemang varefter en 

systemlösning valdes. Resonemanget återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 

I nästa steg analyserades de tre dimensionerna militär effektivitet, militär lämplighet och 

ekonomisk överkomlighet i syfte att identifiera kriterier till var och en av dessa.  

För effektivitetsdimensionens del gjordes en kvalitativ textanalys av utvalda dokument 

tillsammans med en genomgång av det aktuella scenariot. Som grund för att få utgöra ett 

kriterium ställdes kravet att det skulle ha relevans för sjöminkrig, att det skulle förekomma på 

två ställen i källmaterialet samt att det framhölls som betydelsefullt.  

De utvalda källdokumenten utgjordes inledningsvis av Militärstrategisk doktrin 

(Försvarsmakten, 2016b), TRM 1(A) - taktikreglemente för marinen (Försvarsmakten, 2010) 

och Slutrapport minkrigsstudie 2025 (Försvarsmakten, 2012).  

Innehållet i TRM 1(A) visade sig ge väldigt lite underlag till studien varför läsningen 

utökades till att även omfatta TRFL – taktikreglemente för flottan (Chefen för marinen, 

1987). För att säkerställa att ett maringemensamt perspektiv erhölls kompletterades läsningen 

av TRFL med TRKA – taktikreglemente för kustartilleriet (Chefen för marinen, 1988). 

Efter att kriterierna identifierats jämfördes och betygsattes de två systemen utifrån de 

identifierade kriterierna mot bakgrund av scenariot. Betygsskalan som nyttjades var tregradig 

och presenterades med färg och nyanserande symbol för att förenkla sammanfattning av den 

genomförda analysen.  

Lämplighetsdimensionen analyserades utifrån situationsvariablerna (se Figur 1 ovan) mot de 

av Andersson med flera (2015) beskrivna indikatorerna för militär lämplighet. Som grund 

valdes den brittiska förmågesystemstandarden TEPIDOIL då den även nyttjas i Sverige. 

Kriterier blev de delar ur förmågesystembeskrivningen som indikerade påverkan kopplat till 

minst ett av systemen. Kriterierna skulle dessutom vara alternativskiljande. Efter en 

jämförande kvalitativ diskussion kopplat till de identifierade kriterierna betygsattes dessa.  

Påverkan på den militära lämpligheten indikerar även i viss mån den ekonomiska 

konsekvensen av de identifierade förändringarna. Analysen av dimensionen ekonomisk 

överkomlighet tog därmed sitt avstamp i lämplighetsdimensionen avseende ekonomiska 

kostnader. Den vidgades utöver det till att omfatta kostnader i form av tid och risk. En 

ekonomisk värdering enbart vägd i monetära termer anpassad för en beslutsfattare i 

exempelvis en materielanskaffningsprocess. Även om Andersson med flera inkluderar andra 
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resurser utöver de ekonomiska är dessa också möjliga att omsätta i monetära termer. Personal 

har en timlön och en byggnad kostar att hålla uppvärmd och välvårdad. Begreppet militär 

nytta är vidare än så. Andersson med fleras koncept på tre dimensioner som inte rangordnats i 

betydelse eller vikt i den aktuella artikeln (Andersson m.fl., 2015). I genomförandet av 

studien tedde sig den ekonomiska överkomligheten anorektisk i förhållande till militär 

effektivitet och lämplighet 

5.5 Bearbetning och analys 

Utfallet av den genomförda studien sammanställdes och redovisades i resultatdelen. 

Redovisningen gjordes som en sammanfattande text i kombination med de övergripande 

betygen på systemen för berörda kriterier i de tre dimensionerna. Slutligen analyserades 

resultatet i syfte att kunna beskriva den sammanvägda militära nyttan och besvara 

frågeställningen. Avslutningsvis diskuterades resultatet utifrån vald teori och metod. 

5.6 Empiri och källkritik 

Den huvudsakliga empirin för denna studie har utgjorts av ett antal skriftliga källor som 

kompletterats genom genomförda intervjuer. Intervjuerna har genomförts dels i syfte att få 

stöd i att hitta aktuell skriftlig empiri och dels för att i sig utgöra en del av det samlade 

empiriska underlaget till denna studie. Intervjuerna har varit öppna och genomförts med 

nyckelinformanter med relevant erfarenhet kopplat till ämnet. Intervjupersonerna har haft 

möjlighet att läsa igenom de textavsnitt som deras intervjuer bidragit till i syfte att stärka 

validiteten i materialet.  

Såväl intervjuer som övrig empiri som använts i denna studie har bestått av öppen 

information. Det kan innebära att den presenterade informationen är mindre exakt och något i 

underkant avseende vad exempelvis M9-systemet faktiskt kan prestera. För studiens 

vidkommande innebär detta inte ett problem då problemformuleringen inte berör 

sekretessbelagd information. 

De studerade Försvarsmaktsdokumenten har använts för att bygga upp en relevant bild av hur 

den svenska marinen skulle kunna tänkas använda de undersökta systemen. Det torde stärka 

reliabiliteten i de slutsatser som dras i detta specifika fall samtidigt som generaliserbarheten 

till andra militära aktörer minskar. De tyska eller indiska marinerna har som exempel andra 
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förutsättningar, förmågor och behov och kan därmed inte antas se samma för- och nackdelar 

med de i studien beskrivna systemen. 

Den militärstrategiska doktrinen är relevant då den utifrån ett övergripande svenskt 

försvarsmaktsperspektiv inriktar användningen av militära maktmedel i syfte att uppnå 

svenska säkerhetspolitiska mål. Taktikreglemente för marinstridskrafterna - TRM 1(A) (2010) 

– är det senast fastställda övergripande reglementet som därmed skulle kunna ge det mer 

generella marina perspektivet och samtidigt mer specifikt beröra minkriget till sjöss. 

Slutrapport studie Minkrigssystemet 2025 (Försvarsmakten, 2012) har en framåtblickande 

ansats som är direkt knuten till systemen som diskuteras i denna studie.  

Taktikreglemente för flottan (TRFL) (1987) användes då den utgör en historisk föregångare 

till TRM 1(A) (2010) och därmed borde kunna sägas representera samma innehåll; marint 

perspektiv och sjöminkrig. Då TRFL är över trettio år gammal och formellt har upphävts är 

den inaktuell. Den utgår i sin beskrivning ifrån en miljö, en organisation, ett säkerhetspolitiskt 

läge och en hotbild som inte längre är relevant. Ur ett annat perspektiv kan den dock sägas 

bära större relevans än TRM 1(A) då den är utformad i kontexten nationellt försvar vilket är 

fokus för denna studie. TRM 1(A) fastställdes 2010 vilket var några år före den ryska 

annekteringen av Krim och det säkerhetspolitiska uppvaknande som följde i dess kölvatten 

(Granholm m.fl., 2014). 

För avsnittet om undervattenskommunikation utgjorde, förutom genomförd intervju, FOI:s 

slutrapport av studien i undervattenskommunikation skriven av Komulainen med flera (2014) 

en viktig källa. Liknande forskningsmaterial har eftersökts från andra nationers militära 

forskningsorgan exempelvis NATO:s forskningsanläggning CMRE (Centre for Maritime 

Research and Experimentation) i Italien och de delar av US Navy’s Naval Surface Warfare 

Center som arbetar mot undervattensdimensionen. Underlag med relevans för denna studie 

har dock inte kunnat hittas. De senaste teknologiska landvinningarna reserveras sannolikt för 

egen spetsteknologiutveckling. FOI:s bidrag kan därmed enbart sägas representera en relativt 

aktuell bild av de svenska kunskaperna inom området. Det får betraktas som tillräckligt givet 

studiens frågeställning.  
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6 Undersökningen 

Två tekniska system, i form av kontrollerbara sjöminor, är huvudkomponenten i denna studie. 

Jämförelsen mellan dessa kommer att ske på en systemnivå där det tekniska systemet utgör ett 

delsystem av en större helhet bestående av minförråd, logistiska resurser, förband med 

utbildad personal, organisation och materiel för att taktiskt transportera och lägga ut minorna. 

I detta kapitel kommer inledningsvis situationsvariablerna att beskrivas. Därefter jämförs de 

båda systemen avseende dimensionerna militär nytta, militär effektivitet och ekonomisk 

överkomlighet. 

6.1 Situationsvariablerna 

Den militära aktören 

Den svenska marinen utgör i denna studie den militära aktören. Marinen definieras här som 

de organisationsenheter, krigsförband och de delar av högkvarteret som har sitt huvudsakliga 

syfte att skapa, vidmakthålla eller nyttja förmåga i den maritima operationsmiljön samt de 

försvarsmaktsgemensamma resurser som stödjer dessa. I TRM 1(A) definieras den maritima 

operationsmiljön som omfattande ”… havet, på och under havsytan, luften nära havsytan 

samt de områden som innehåller gränsområden mellan land och vatten, till exempel områden 

vid öppen kust, runt öar, i skärgården och vid floddeltan.” (Försvarsmakten, 2010, s. 25). I 

detta relativt omfattande urval är det många delar som kan uppfattas som irrelevanta kopplat 

till kontrollerbara sjöminsystem men i den bredare kontexten kan förmågor och uppgifter 

jämföras mot varandra ur ett operativt/taktiskt perspektiv. Om vi ska följa Anderson med 

fleras (2015) resonemang om att militära nytta för det studerade föremålet är kopplat till en 

militär aktör i en specifik kontext måste vi vidga perspektivet tillräckligt för att studien ska bli 

relevant. En pluton ur amfibiesystemet som utrustats med minor har inte dessa för sin egen 

skull utan för att de utgör en del i ett system av system som ska lösa en försvarsuppgift i ett 

visst område. Den militära nyttan för ett ytstridsfartyg att fälla sjöminor blir inte tydlig på 

stridsteknisk nivå då minlasten inte ger fartyget i sig någon utökad förmåga till varken verkan 

eller skydd samtidigt som den tillförda vikten kan ha en hämmande effekt på fartygets 

stabilitet och därmed rörlighet. På marintaktisk eller försvarsmaktsnivå kan dock en utlagd 

minering innebära en minskad risk för ett fientligt agerande i en viss riktning och möjlighet 

till att kraftsamla resurser i en annan riktning och därmed öka möjligheten att nå uppsatta mål. 
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Systemets kontext och scenario 

Regeringen skriver i sitt beslut om inriktning för Försvarsmakten 2016 till 2020 att ”Ett 

enskilt militärt angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt. Kriser eller incidenter som även 

inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå och militära angreppshot kan likväl aldrig 

uteslutas.” (Försvarsdepartementet, 2015a) I militärstrategisk doktrin definieras kris bland 

annat som ett tillstånd som kan föreligga bland annat som en följd av krigsfara, pågående krig 

utanför rikets gränser eller att Sverige varit indraget i ett krig. Distinktionen mellan kris och 

krig definieras även som ett strategiskt beslut (Försvarsmakten, 2016b, s. 21, 22).  

I studiens scenario befinner sig Sverige i ett framtida upplevt krisläge. En kvalificerad 

motståndare utövar på olika sätt påtryckningar mot Sverige samtidigt som 

sabotageverksamhet, subversiv verksamhet och informationsoperationer stressar samhället i 

stort. Mot denna bakgrund fattas beslut om att fem kontrollerbara mineringar ska läggas ut i 

syfte att kunna hindra/fördröja en eventuell landstigning mot ett antal utpekade platser på 

Gotland och fastlandet. Utläggningen av mineringen omfattar hela processen från teknisk 

klargöring av minorna, transport från förråd till utlämningsplats, lastning av minor, taktisk 

förflyttning till utpekat terrängavsnitt såväl inomskärs som över gotska sjön, 

utläggning/fällning av minor, övervakning och vidmakthållande av minering, aktivering och 

deaktivering av minering samt slutligen mineringens avlägsnande.  

Fem minerade områden med kontrollerbara minor kan tyckas lite i en nationell kontext men 

utgör en ökad ambition relativt dagsläget. Jämförelsen av militära nyttan mellan systemen 

omfattar således även en förmågetillväxt inom respektive systemspår. 

Den marina miljön varierar över året avseende en rad olika faktorer. Dessa kan exempelvis 

vara väderrelaterade så som temperatur i luft och vatten, vindar, isläge och nederbörd, men 

omfattar även djurliv och hur omfattande närvaron av civila fritidsbåtar är längs kusten. I 

jämförelsen mellan de två systemen är dessa förändringar inte att betrakta som 

alternativskiljande varför de inte heller kommer att diskuteras i större omfattning. 
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Element of interest (EOI) 

Då denna studie ytterst inriktar sig på att jämföra den militära nyttan mellan två olika system 

måste dessa undersökas på ett så likartat sätt som möjligt i syfte att uppnå så hög validitet som 

möjligt. Då KT-systemet är en lösning som i dagsläget enbart finns 

som idé och M9-systemet är ett existerande system stöter vi redan 

där på problem. Vi kan till exempel mäta de fysiska egenskaperna 

hos det ena systemet då konstruktionen existerar medan KT-

systemets egenskaper är mer oklara. En systemutveckling som 

konkretiserade idésystemets egenskaper så att de blev jämförbara 

med det existerande systemet ryms inte tidsmässigt inom ramen för 

detta arbete. Lösningen får istället bli att lägga sig på en högre 

abstraktionsnivå. Statsvetaren Giovanni Sartori (1970) använder 

sig av en logisk modell i form av en abstraktionsstege för att skapa 

och bibehålla homogenitet och därmed en operativ bas för jämförelse mellan politiska system. 

Samma logiska modell kan användas i denna studie för att underlätta jämförelsen. Se exempel 

i Figur 4. Om vi rör oss uppför abstraktionsstegen, uppnår vi en lägre precision i 

systembeskrivningen samtidigt som en större validitet i jämförelsen mellan systemen då de 

jämförs på samma nivå. För att kunna beskriva systemen på samma nivå måste idésystemets 

tekniska lösning beskrivas vilket kräver ett resonemang kring vilka möjligheter som finns och 

varför vissa val görs kopplat till konstruktionen. Av den anledningen är den tekniska 

beskrivningen av idésystemet mer omfattande än för M9-systemet. 

  

Figur 4. En abstraktionsstege här 
med ett sjöminexempel. 
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 EOI 1 – Minsystem M9  

Minsystem M9 nyttjas inom amfibieförbanden. Inom ramen för denna studie kommer den 

organisatoriska enheten som använder materielsystemet att beskrivas som en ”minpluton” 

istället för ”sensorpluton” som förbandet heter i nuvarande försvarsmaktsorganisation. Tre 

huvudsakliga skäl finns till detta;  

1. Det är minsystemets militära nytta och inte förbandets sensor som är fokus för studien.   

2. Vi studerar ett generiskt förband ett steg upp på abstraktionsstegen snarare än konkret 

exempel i form av förbandet 

174.sensorpluton. Det verkliga 

förbandets faktiska bemanning, 

aktuella utbildningsstatus och 

eventuella materiella brister riskerar 

att leda tanken fel i jämförelsen.  

3. Att diskutera eventuella brister i ett 

sådant sammanhang skulle kunna 

tangera en hemlig informationssekretessklass. 

Allmän beskrivning 

Minplutonen utgörs av ca 30 individer fördelade på ledning samt två mintroppar vardera 

bestående av två grupper, se Figur 5. Varje grupp har en stridsbåt 90H, totalt 4 stycken, och 

plutonen förfogar förutom det över två gruppbåtar. Plutonen är utrustad med handeldvapen 

och understödsvapen i form av granattillsatser till automatkarbiner, kulsprutor och 

granatgevär. Detta för att, efter genomförd mineringsuppgift, kunna skydda och försvara 

mineringen men även för att kunna lösa uppgifter inom ramen för en skyttepluton. Förbandet 

är utrustat med en sonar i syfte att detektera och kunna verka mot undervattensmål och kan 

hantera två M9-system. Inom ramen för amfibiebataljonen utgjorde minplutonen tillsammans 

med robotplutonen kärnan i bataljonens sjömålsbekämpningsförmåga. (Svantesson, 2018) 

Systemgränser 

Den inre systemgränsen, enligt Axberg med fleras beskrivning (2013, s. 20), utgörs i det här 

fallet av förbandet minpluton. Den yttre systemgränsen omfattar omkringliggande strukturer 

vilka kan variera situationsberoende och omfattar till exempel: 

Figur 5. Organisationsschema minpluton. 
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- Verkan. Samordning med robotpluton, fartygsförband samt övriga enheter med 

sjömålsbekämpningsförmåga på en planeringsnivå. 

- Rörlighet. Förbandet kan förflytta sig själv på egen köl inklusive ett M9-system. För 

att transportera ytterligare system och därmed kunna lägga ut och hantera fler minor 

krävs tillförda transportresurser. Dessa kan utgöras av ytterligare stridsbåtar eller 

trossbåtar ur amfibiesystemet.  

- Uthållighet. Plutonen har resurser för ett självständigt/autonomt uppträdande och kan 

som mest övervaka fyra utlagda mineringar med några dagars uthållighet eller 

övervaka två mineringar med längre uthållighet. Tillfört stöd avseende logistik eller 

skydd och bevakning från basförband, hemvärnsförband eller andra delar av 

amfibieförband ökar uthålligheten avsevärt. 

- Ledning. Plutonens ledningsresurser är relativt begränsade och för att säkerställa 

ledningskedjan upp till marintaktisk chef behöver förbandet vara underställt ett 

kompani eller en bataljon med andra sambandsresurser än de plutonen förfogar över 

för intern kommunikation.  

- Skydd. Plutonen är materiellt sett väl utrustad för 

att kunna hävda sig även som skyttepluton. Sett 

till plutonens uthållighet är tillförd resurs i form 

av skydd och bevakning något som ger en 

ytterligare uthållighet för plutonen då den kan 

koncentrera sig på mineringarna istället för 

posttjänst. 

- Underrättelse och information. Plutonen har 

förmågan att övervaka sina egna mineringar men 

är i övrigt beroende av kompaniet eller 

intilliggande förband för att få tillgång till aktuell information.  

(Svantesson, 2018) 

Tekniskt system 

Verkansdelen i ett M9-system består av minor av typen K14. Minan är en bottenliggande 

avståndsmina vars laddning är modulärt hopbyggbar i tre steg med ökad sprängkraft för varje 

tillagd del. Varje mina har genom kabel sin egen förbindelse med en för varje minering 

gemensam manöverapparat. Operatören kan via manöverapparaten styra vilka målegenskaper 

Bild 1. Minsystem M9 – på bilden två K14 
minor samt tillhörande manöverapparat och 
batterilåda. Foto: Försvarsmakten 
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som ska vara utlösande för respektive mina eller detonera mineringen manuellt på annan 

indikation än minornas egna sensorer. Systemet kan därmed beskrivas som fullt 

kontrollerbart. (Fältström och Wigert, 2012, s. 316; Svantesson, 2018) 

 EOI 2 – Koncept för trådlöst kontrollerbart sjöminsystem 

Studiens andra system i fokus utgörs av ett idésystem där trådlös undervattenskommunikation 

utgör grunden för ett nytt kontrollerbart system. Systemet benämns som minsystem KT 

(kontrollerbart trådlöst). 

Allmän beskrivning 

KT-systemet är ett system som är realiserbart idag med tillgängligt tekniskt kunnande. 

Materiellt bygger det på ny- eller ombyggda varianter av de existerande äldre sjöminorna F8, 

en stor förankrad avståndsmina för 

kust- och utsjömineringar, och F80, en 

stor bottenavståndsmina för utsjö- och 

kustmineringar. 

Dessa minor har därefter försetts med 

ett kommunikationssystem för att 

möjliggöra en begränsad 

kontrollerbarhet. Systemet är tänkt att 

sjösättas från fartyg med minräls. 

Systemgränser 

KT-systemet är inte som M9-systemet 

knutet till en särskild enhet utan kan 

potentiellt fällas från alla fartyg med minräls där besättningen är tillräckligt övad för att klara 

av uppgiften. Den inre systemgränsen utgörs av de två mintyperna med tillhörande utrustning 

för fällning och kommunikation med systemet. Yttre systemgräns kan definieras utifrån: 

- Verkan. Samordning av verkan avseende sjömålsbekämpningsförmåga hanteras på 

taktisk planeringsnivå. 

- Rörlighet. Utläggning av systemet kan genomföras av alla fartyg och båtar inom 

marinen som är utrustade med minräls. För att snabbt kunna lägga ut en mer 

omfattande kust- eller utsjöminering krävs ett sjöstridsförband där hela förbandet 

Bild 2. F80-mina lastas. Foto: Försvarsmakten 
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fäller (Försvarsmakten, 2018a, s. 31). Möjliga minbärande plattformar är korvetter av 

Gävle- och Visbyklass, patrullfartyg av Stockholmsklass, minröjningsfartyg av 

Kosterklass, bevakningsbåtar, lätta trossbåtar och stridsbåtar. 

- Uthållighet. Under förvaring i förråd krävs vidmakthållande underhåll i begränsad 

omfattning för att vidmakthålla t.ex. batterikapaciteten hos minorna. 

- Ledning. Styrenheter för systemet finns på marinens fartyg och som fristående mobila 

enheter. Den plattform som bär styrenheten ska kunna knyta upp sig på någon del av 

det marina sambandsnätet. 

- Skydd. Övervakning och bevakning av utlagd minering sker genom att berörd 

sjöcentral genom rörliga marina enheter och fasta radarstationer längs kusten 

övervakar trafiken i det aktuella området. Då minorna är ombordlastade på 

minfällande enheter erhåller de skydd av dessa i form av de eldhandvapen, sensorer 

och/eller verkans- och motmedelssystem som finns på respektive plattform. 

- Underrättelse och information. Systemet har i sig inget eget behov av underrättelser 

och information utöver den kommunikation som sker med styrenheter. Detta 

perspektiv omhändertas istället av övriga marina resurser. 

Tekniskt system 

KT-systemet består av moderniserade förankrade avståndsminor av typen F8 och 

bottenavståndsminor av typen F80. Minor har tillförts en teknisk lösning för hydroakustisk 

undervattenskommunikation. Kommunikationen sker inom minfältet som fungerar som ett 

nätverk samt externt mot styrenheter främst placerade ombord på fartyg. Kommunikationen 

genomförs krypterat. Bedömd uthållighet för mineringens batterier sträcker sig upp mot ett år 

efter fällning. För ytterligare detaljer se Bilaga 1 Teknisk beskrivning KT-systemet” 

inkluderad i slutet av denna studie. 
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6.2 Militär effektivitet 

Studien av de utvalda dokumenten identifierade tre betydelsefulla kriterier: operativ 

tillgänglighet, säkerhet och skydd. Inom ramen för mineringsuppgiften i scenariot berör de 

övergripande kriterierna scenariots olika moment som illustreras i Figur 6. Säkerhet har som 

exempel en betydelse i alla moment men minorna utgör inte ett potentiellt hot mot civil sjöfart 

förrän de fällts. Kriteriet säkerhet kommer därför i huvudsak att diskuteras utifrån de delar av 

scenariot där det kan anses vara av betydelse. Motsvarande gäller för samtliga kriterier.  

 

Figur 6. Kriteriernas koppling till scenariot. 

I resultatkapitlet har undersökningen av kriterierna att sammanfattas visuellt i en tabell. 

Kravet för godkänt på ett delmoment i respektive kriterium är att systemet kan förväntas 

fungera i det aktuella sammanhanget utan några identifierade brister. Skalan är i grunden 

tregradig i enlighet med Tabell 1 men kan nyanseras med ett ”+” eller ett ”-” för att tydligare 

kunna påvisa mindre skillnader.  

 

Tabell 1. Betygsskala för sammanfattande bedömning av militär effektivitet. 

 Operativ tillgänglighet 

Den operativa tillgängligheten beskrivs i slutrapporten i studien av minkrigssystemet 2025 

som systemets förmåga att sättas in i ett visst geografiskt område vid en given tidpunkt med 

kapacitet till verkan, ledtider för beredskap kopplat till nyttjandet av systemet samt tid för 

insats i området (Försvarsmakten, 2012). Ett likartat kriterium framför allt kopplat till 

snabbheten i insättandet av systemet och betydelsen av att minera i ett tidigt skede finns i 

Bedömning av militär effektivitet Betyg
Systemet fungerar inte i kontexten
Systemet har svagheter eller brister
Systemet fungerar i kontexten 
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såväl den militärstrategiska doktrinen som i taktikreglemente för flottan (Chefen för marinen, 

1987; Försvarsmakten, 2016b). Den bakre logistiken kopplat till förvaring och transporten av 

sjöminsystemen från förråd till lastningsplats är inte alternativskiljande mellan systemen 

varför den inte diskuteras närmare i studien. Ledtiderna för klargöring och beredskapssättning 

av förbanden beror i huvudsak inte på de tekniska systemens utformning eller handhavande 

utan snarare på beslutstidpunkter. 

M9-systemet 

Teknisk klargöring av minorna behöver ske för att dessa ska kunna användas. Huvudsakligen 

ska denna klargöring genomföras av den bakre logistikorganisationen men M9-systemet kan 

även klargöras av minplutonen då personalen innehar den kompetensen. (Svantesson, 2018) 

Lastningen av minorna sker med hjälp av kran från kaj eller lätt trossbåt till stridsbåt. K14-

minans modulära uppbyggnad möjliggör dock att minorna bärs ombord i delar och monteras 

på stridsbåtarna. (Svantesson, 2018) En sådan hantering är dock både tidskrävande och 

påfrestande för personalen varför det inte kan anses innebära någon särskild fördel i det här 

sammanhanget.  

Den taktiska tilltransporten sker för M9-systemets del på stridsbåt där ett system kan 

transporteras av minplutonens egna resurser medan ytterligare resurser måste tas i anspråk för 

att transportera det andra systemet. Stridsbåten som plattform är snabbrörlig. Då den är byggd 

för uppträdande i skärgården är den relativt känslig för dåligt väder vilket innebär att den inte 

alltid kan ta sig över Gotska sjön med fullgod säkerhet. Fullt minlastad tappar stridsbåten 

manöverförmåga och fart. 

Det finns två alternativa sätt att fälla M9-systemet kopplat till det relativt komplicerade 

kabelarrangemang som krävs för att styra minorna. Kabeln kan antingen hasplas ut från en 

kabelkassett ombord på stridsbåten eller så fälls den tillsammans med minan i en flytande våle 

för senare uppsamling. (Försvarsmakten, 2000)  

Förberedelserna för och genomförandet av fällning inklusive inkoppling och maskering av 

kablar med mera är en relativt tidskrävande process men samtidigt det som förbandet är 

utbildade för. En sjöminpluton kan hantera fällning av ett minsystem åt gången. Teoretiskt 

skulle en pluton sekventiellt kunna lägga ut alla fem mineringar som finns i scenariot men det 

skulle vara en tidskrävande process. 
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Den tekniska uthålligheten på minsystemet kan beskrivas som beroende av den personella 

uthålligheten i att bemanna och övervaka systemet. Förutsatt att minplutonen uthålligt kan 

övervaka systemet omhändertas även den tekniska driften av minorna. En pluton kan kopplat 

till scenariot uthålligt övervaka en minering med två manöverplatser med mellan två och fyra 

minlinjer utlagda. Med tillförd resurs för skydd och bevakning i form av skyttesoldater ur 

hemvärn eller amfibiebataljon skulle minplutonen kunna övervaka två mineringar med 

vardera två manöverplatser eller en mer omfattande minering med fyra manöverplatser med 

en minlinje vardera. En minpluton kan under förutsättning att den tillförs resurser för skydd 

och bevakning uthålligt övervaka en till två av de fem mineringar som scenariot utgår ifrån. 

För att övervaka fem mineringar med ambitionen att hindra en motståndare behövs fem 

minplutoner. Ett fältmässigt uppträdande tar på personalens krafter varför uthålligheten har en 

bortre gräns om inte personalen kan börja roteras för återhämtning efter några veckor. 

KT-systemet 

Den tekniska klargöringen av de modifierade F8- och F80-minorna måste i huvudsak utföras 

av minklargöringspersonal i den bakre logistikorganisationen. I tidigare organisation med 

minfartyg och hjälpminfartyg kunde dessa utföra de sista klargöringsåtgärderna ombord. I ett 

akut läge skulle minklargöringspersonal kunnat medfölja ombord för att slutföra klargöring på 

exempelvis minlastade korvetter. (Chefen för marinen, 1987, s. 14:23) Det är tveksamt om 

den personella resursen avseende minklargöring i dagsläget är stor nog för att en sådan åtgärd 

ens ska kunna övervägas. 

Lastning av KT-systemets minor genomförs med hjälp av kran till bärande enheters minräls. 

En utmaning i det här sammanhanget är nyttjandet av de fem korvetterna av Visbyklass. 

Lastdäck på Visbykorvetterna är överbyggt varför det är svårare att få ombord minorna och 

den tillgängliga mängden räls medger inte någon omfattande minlast.  

Den taktiska tilltransporten genomförs med de plattformar som marintaktisk chef har 

tillgängliga föruppgiften då beslutet fattas. De fartyg som både har minräls för att ta en, 

relativt sett, större mängd minor och en god fartresurs begränsas i dagsläget till fyra enheter – 

de två patrullfartygen av Stockholmsklass och de två korvetterna av Gävleklass. Antalet 

minor som behövs till de fem mineringarna beror på mineringarnas ambitionsnivå och deras 

geografiska placering. Ambitionsnivån i det här fallet är hindrande mineringar vilket talar för 

hög träffsannolikhet och därmed ett större antal minor. Geografiskt kommer dessa att, om 

möjligt, läggas som skärgårdgårdsmineringar där terrängen kan nyttjas till försvararens fördel. 
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Alternativt läggs de ut som kustmineringar. Möjligheten att nyttja terrängen i form av 

djupförhållanden kan minska antalet minor som krävs.  

Fällning av KT-systemets minor är jämfört med M9-systemet en enklare process då inget 

kablage behöver hanteras kopplat till de individuella minorna. För att lägga ut en minering 

med god träffsannolikhet krävs en bra grundplanering samt en god positionsnoggrannhet i 

samband med fällningen. Större mineringar kan enligt reglemente sjöminkrig endast läggas ut 

av ytstridsförband där hela förbandet används för att fälla minor (Försvarsmakten, 2018a, s. 

31). Om huvuddelen av de möjliga minbärarna finns tillgängliga skulle den svenska marinen 

möjligen kunna lägga ut två mineringar åt gången. En mer balanserad prioritering av marinens 

resurser innebär troligen att en minering i taget läggs ut. 

För KT-systemet definieras uthålligheten främst av batterikapaciteten i systemet. Enligt den 

tekniska beskrivningen skulle denna kunna uppgå till år. En försiktig uppskattning skulle 

kunna begränsa tiden till runt sex månader. Även om det aktuella krisläget skulle permanentas 

ger en sådan uthållighet tillräckligt med tid för att löpande kunna ersätta utlagda minor i syfte 

att vidmakthålla dessa på ännu längre sikt. 

 Säkerhet  

Kriteriet säkerhet hanterar säkerheten för tredje part i form av exempelvis civil sjötrafik men 

även för personalen som hanterar systemet. Säkerheten har en koppling till kontrollerbarheten 

det vill säga förmågan att manuellt kunna styra avfyring, aktivering och deaktivering. 

Säkerheten omfattar även hur störkänslig kommunikationen med systemet är och hur systemet 

slutligen steriliseras eller röjs. 

M9-systemet 

När M9-systemet är fällt som kontrollerbart system så är det också övervakat från den 

grupperingsplats iland där den del av plutonen som ansvarar för systemet upprättat sin 

grupperingsplats. Risken för vådabekämpning av civil sjötrafik är därmed mycket liten. 

Aktivering och deaktivering av M9-systemet sker från manöverapparaten via kabel direkt till 

varje mina. Systemet är därmed mycket svårt att störa eller ta över. 

Sterilisering om minorna måste lämnas på en plats utan att dessa ska göras okontrollerbara 

eller bärgas kan de göra så utan att utgöra någon risk för passerande sjöfart. 
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KT-systemet 

Övervakningen av en kustminering sker främst med de fasta och rörliga sensorer som finns 

tillgängliga i området. Sjöcentralerna är bemannade för att sköta denna bevakning dygnet 

runt, året runt. Om mineringen fälls inomskärs försvåras detta och hemvärns- eller 

amfibieförband skulle kunna sättas in för att minimera risken att någon försöker påverka 

mineringen. En möjlig väg för att förbättra kontrollen på sjötrafiken genom en kontrollerbar 

minering skulle kunna vara att samla resurser för att minlotsa all civil sjötrafik genom 

området även om mineringen inte är aktiverad. På så vis minskar risken för att ett fartyg tar 

sig in i området utan den minerande aktörens kännedom 

Aktivering och deaktivering sker via trådlös undervattenskommunikation. Oberoende av när 

aktiveringen sker så behöver beslutsfattande chef ha en god situationsuppfattning inom ramen 

för mineringen. Ett område med förbud mot ankring, fiske och icke militär dykning har 

upprättats före minfällning. Efter minfällning sker övervakning via den fasta sensorkedjan – 

vid behov förstärkt med rörliga marina enheter och/eller optisk bevakning från förband på 

land. Vid aktivering bekantgörs mineringen för civila sjöfarande i syfte att varna dessa för att 

gå in i minfarligt område. 

I samband med sterilisering av KT-systemet är kvittensen från systemet att samtliga utlagda 

minor nu är redo för bärgning eller destruering betydelsefull. En sådan åtgärd är dock inte 

tidskritisk varför den vid behov kan kompletteras med minröjning. 

 Skydd 

Kriteriet skydd handlar om systemets motståndskraft mot påverkan. Det omfattar även olika 

åtgärder i form av sekretess, vilseledning och dold minering som syftar till att skapa osäkerhet 

hos motståndaren avseende mineringens omfattning, sammansättning och utformning.   

M9-systemet 

Hotbilden i scenariot innebär att det kan finnas sabotageförband eller andra element som kan 

ha i uppgift att lokalisera minplutonen för att kunna antingen möjliggöra förbekämpning eller 

för att på egen hand försöka slå dessa i ett invasionsskede. Minplutonens förmåga till 

egenskydd är så pass god att den bedöms kunna hantera hotbilden väl – särskilt om 

mineringen lagts ut dolt i skydd av mörker. 
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Även om minplutonen och dess båtar inte är smyganpassade kan den taktiska tilltransporten 

ske mer eller mindre dolt. Val av färdväg inomskärs, tid på dygnet man förflyttar sig, 

radiotystnad med mera utgör variabler som kan öka eller minska risken för att förbandet och 

dess verksamhet upptäcks. Detsamma gäller för fällning så till vida att vald plats för att lägga 

ut mineringen kopplat till en specifik infartsled mot en hamn kan ligga olika skyddat från 

boende i närområdet, trafikleder, etcetera. 

Aktivering och deaktivering av M9-systemet är mycket svårpåverkat då signalerna går via 

kabel från manöverapparaten. Minorna i sig är robust utformade och någon form av försök till 

påverkan av systemet via exempelvis dykare skulle vara mycket riskabelt kopplat till 

minplutonens närvaro och ständiga övervakning av systemet. 

KT-systemet 

Kopplat till den taktiska tilltransporten av KT-systemet får skyddsnivån betraktas som god. 

Minorna lastas på örlogsfartyg med eldhandvapen, sensorer och vapensystem. Det 

allvarligaste direkta hotet mot dessa fartyg i ett krisscenario skulle kunna vara en 

förnekelsebar attack. Genom exempelvis ramning från en snabb, mindre båt skulle 

mineringen kunna försenas. 

Fällningen kan genomföras dolt i skydd av mörker med aktiva sensor- eller sambandssystem 

avslagna. Fällningen i sig genomförs vilseledande genom att fartygen manövrerar som vid 

minfällning även på platser där minor de facto inte fällts vilket försvårar för en motståndare 

att dra slutsatser om minornas faktiska läge inom det avlysta området och därmed minimerar 

risken för påverkan på systemet. 

Aktivering och deaktivering genom trådlös undervattenskommunikation är möjlig att störa. 

Det kräver dock närhet till systemet, som är utlagt inom svenskt territorialhav, och sändning 

på rätt frekvens. Havsvattnets negativa egenskaper ur ett rent kommunikationsperspektiv 

vänds här till en fördel då våra åtgärder för att skapa en robust kommunikation även hjälper 

oss att motverka störande signaler. 

6.3 Militär lämplighet 

Inom den militära lämpligheten är tanken att mäta till vilken grad våra två studerade system 

kan tas i bruk i en viss kontext med hänsyn till dess interaktion med övriga element inom 

samma förmågesystem. Ur det valda förmågesystemet TEPIDOIL (training, equipment, 
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personnel, infrastructure, concepts and doctrine, organisation, information, logistics) 

identifierades med hjälp av situationsvariablerna kriterierna utbildning och träning, materiel, 

personal, organisation och information som relevanta för diskussion. Då kriterierna för 

personal och organisation uppfattades som delvis överlappande slogs de samman i syfte att 

undvika en skev viktning inför sammanvägningen av lämplighetsdimensionen. Jämförelsen 

görs utifrån de förändringar av yttre och inre systemmiljöer som behövs för att möjliggöra 

lösande av uppgiften enligt scenariot.  

I resultatkapitlet har undersökningen av kriterierna att sammanfattas i tabellform. Kravet för 

godkänt på ett delmoment i respektive kriterium är att systemet kan förväntas fungera i det 

aktuella sammanhanget utan några identifierade brister. Skalan är i grunden tregradig i 

enlighet med Tabell 2 men kan nyanseras med ett ”+” eller ett ”-” för att tydligare kunna 

påvisa mindre skillnader.  

 

Tabell 2. Betygsskala för sammanfattande bedömning av militär lämplighet 

 Utbildning och träning 

M9-systemet 

Mintjänst är huvudtjänst för den personal som hanterar systemet (minpluton). Då mycket tid 

läggs på att utbilda personalen inom detta innebär det att hantering av minor inklusive 

lastning, utläggning, övervakning, upptagning, med mera kan vara en relativt komplex 

verksamhet. Det innebära också att systemet inte lämpar sig för handhavande av outbildad 

personal. För att möjliggöra mineringar av den omfattning som diskuterats behöver fler 

minplutoner tillföras. Utbildningen av personalen i dessa bör kunna hanteras av befintligt 

förband vad avser mintjänst.  

KT-systemet 

Hantering av minor är en av flera uppgifter och inte huvudtjänst för berörd personal. 

Hanteringen av minsystemet ombord före utläggning samt i samband med aktivering måste 

vara enklare relativt M9-systemet då personalen som utför handgreppen inte har detta som 

daglig huvudsyssla. Systemets uppbyggnad möjliggör detta men för att befästa förmågan till 

Bedömning av militär lämplighet Betyg
Införandet kräver omfattande åtgärder
Införandet kräver åtgärder
Införandet skapar inga förändringsbehov
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minering behöver de sjögående förbanden i ökad utsträckning lägga tid på att öva minering 

vilket endast möjliggörs om annan verksamhet nedprioriteras. 

 Materiel  

M9-systemet 

Systemen finns i större antal än vad Försvarsmakten kan utnyttja dem i ett skarpt läge kopplat 

till det nationella försvarets avveckling. Tekniskt är systemet kompatibelt inom sin 

systemmiljö. Ingen nyanskaffning av minor krävs och inga anpassningar av annan materiel 

behöver genomföras. Då förbandet är uppbyggt på en teknisk plattform som utvecklades för 

över trettio år sedan kan en viss omsättning av denna vara aktuell om antalet minplutoner ska 

utökas. Detta bör dock hanteras inom ramen för den ordinarie materielplanen för 

krigsförbanden inom amfibiesystemet. 

KT-systemet 

Systemet utgår ifrån äldre minor som renoveras och byggs om i syfte att tillföra 

kommunikationsförmåga samt en anskaffning av styrenheter som i vissa fall även ska byggas 

in i befintliga örlogsfartyg. På längre sikt skulle ett utökat antal minfällande fartyg kunna ses 

över. Civila fartyg som lastfartyg och färjor men även statsfartyg som isbrytare och 

kustbevakningsfartyg kan krigsplaceras och sättas i beredskap för mineringsuppgifter. Ett 

återtagande av minfartygsförmågan på HMS Carlskrona skulle kunna övervägas. Dessa 

åtgärder är dock inga krav för att KT-systemet ska kunna användas i organisationen. 

 Personal och organisation 

M9-systemet 

En pluton om ca 30 man krävs för att hantera två system om totalt 32 minor. Uthålligt 

uppträdande möjliggörs antingen genom färre utlagda minor eller tillförd resurs för 

bevakning. För att ta fler system i bruk måste fler minplutoner organiseras. Ett sätt att göra 

detta vore att se över krigsförbandet 2.amfibiebataljon och ur amfibieskyttekompanierna 

ombilda skytteplutoner till minplutoner. Inga nyanställningar är med den lösningen 

nödvändiga för att utöka förmågan med M9-systemet men uppbyggnaden av de nya 

minplutonerna sker på bekostnad av annan förmåga inom nuvarande organisation. Ett sådant 

vägval innebär sannolikt hela amfibiesystemet ses över utifrån förbandens uppgifter, 

målsättningar, etcetera. Även i ett fall med en utökad organisation där ny personal rekryteras 
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till nya minplutoner behöver en översyn av amfibieförbandens som helhet genomföras för att 

skapa balans. Det alternativet är inte relevant i denna studie.  

KT-systemet 

Personalen hänger i det här fallet ihop med materielen. Besättningarna på befintliga fartyg 

som har förmågan att minera behöver inte utökas för att lösa den uppgiften. Om exempelvis 

HMS Carlskrona skulle återgå som minfartyg behöver besättningsmedlemmarnas uppgifter 

och yrkeskunskaper ses över och möjligen antalsmässigt utökas något. Om nya fartyg knyts 

till mineringsuppgifter krävs mer personal för att lösa mineringsuppgifter med dessa. Då fler 

fartyg inte är ett krav ur materiell synpunkt finns det inte heller några omfattande behov av att 

rekrytera ny personal. 

 Information 

M9-systemet 

En fungerande och robust lösning finns på plats för kommunikation och utbyte av information 

inom amfibiesystemet och vidare till den maringemensamma nivån.  

KT-systemet 

Undervattenskommunikationssystemet som diskuteras i studien finns ej färdigutvecklat. Detta 

måste tas fram och implementeras i den marina systemfloran. En integrering av systemet 

måste ske via ISIS in i ledningssystemen på de örlogsfartyg som förfogar över sådana. På icke 

örlogsfartyg samt för de mobila styrenheterna måste lösning och metod för anknytning till det 

marina sambandsnätet etableras. Huvuddelen av dessa åtgärder hänger ihop med kriteriet 

materiel. Ur strikt informationssynpunkt blir behovet av åtgärder begränsat. 

6.4 Ekonomisk överkomlighet 

Analysen av ekonomisk överkomlighet utgår från de i lämplighetsanalysen presenterade 

kriterierna utbildning och träning, materiel, personal och organisation samt information. En 

avsaknad av förändringsbehov kopplat till den militära lämpligheten borde även innebära en 

hög grad av ekonomisk överkomlighet och tvärtom. Dessa får utgöra de kriterier som mäter 

skillnaden mellan M9- och KT-systemen. Varje kriterium analyserades avseende ekonomiska 

kostnader samt kostnader i form av tid och risk.  
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I resultatkapitlet har undersökningen av kriterierna att sammanfattas visuellt i en tabell. 

Kravet för godkänt (grönt) på ett delmoment i respektive kriterium är att systemet inte kan 

förväntas innebära några ekonomiska kostnader. Skalan är i grunden tregradig i enlighet med 

Tabell 3. Den kan nyanseras med ett ”+” eller ett ”-” för att tydligare kunna påvisa mindre 

skillnader. Skalan är i grunden tregradig i enlighet med Tabell 1 men kan nyanseras med ett 

”+” eller ett ”-” för att tydligare kunna påvisa mindre skillnader.  

 

Tabell 3. Betygsskala för sammanfattande bedömning av ekonomisk överkomlighet 

 Utbildning och träning 

M9-systemet 

Att utbilda fler amfibieminörer innebär ökade kostnader och ett utökat behov av 

utbildningsplatser inom den funktionen framför allt kopplat till personalkategorierna soldater 

och specialistofficerare. Ekonomiskt torde det ökade behovet av utbildning inom mintjänsten 

dock i huvudsak kunna balanseras med att färre utbildas inom andra specialiseringar inom 

amfibiesystemet. Kopplat till tid innebär det en kostnad att berörd personal behöver lägga tid 

på att omutbilda sig och därmed inte är tillgängliga för annan verksamhet.  

KT-systemet 

Den ekonomiska kostnaden kopplat till utbildning och träning på KT-systemet borde i sig vara 

försumbar. De sjömän och specialistofficerare som behöver kunna systemen får sina 

respektive kursplaner uppdaterade med de nya systemen och i samband med införandet 

utbildas befintlig personal en kortare period i handhavande av systemet. Åtgärden kostar tid 

att genomföra liksom det krävs tid att öva med systemet men utan någon påvisbar risk. 

 Materiel  

M9-systemet 

Ekonomiskt är kopplat till materiel är kostnaden för ytterligare införda minplutoner mycket 

liten. Minsystemen kan möjligen kopplat till systemet tekniska livslängd behöva genomgå 

livstidsförlängande åtgärder. Ingen identifierad kostnad finns kopplat till tid och risk. 

Bedömning av ekonomisk överkomlighet Betyg
Införandet innebär stora kostnader
Införandet innebär kostnader
Införandet innebär små eller inga kostnader
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KT-systemet 

Den ekonomiska kostnaden för att utveckla ett kommunikationssystem, implementera detta i 

marinen samt modifiera och livstidsförlänga de aktuella minorna kan inte anses vara 

försumbar. Jämfört med andra vapensystem är dock kostnaden låg. Enligt ett 

pressmeddelande från FMV beställdes i slutet av mars 2017 nya sjömålsrobotar till 

Visbykorvetter och JAS Gripen E-systemet (Försvarets materielverk, 2017). Den redovisade 

totala kostnaden om 3,2 mdkr innebär en kostnad på 6,4 mnkr per robot utslaget på ett 

hypotetiskt antal om 500 robotar. Den pensionerade sjöofficeren och minören Carl-Gustav 

Fransén hävdar att en helt ny modern bottenavståndsmina vid 2000-talets början skulle kosta 

cirka 300 tkr att anskaffa medan en modernisering av en lämplig äldre mina skulle kosta cirka 

50 tkr (Fransén, 2003). Motsvarar ca 377 tkr respektive 63 tkr i 2018 års penningvärde vid 

uppräkning med konsumentprisindex (Edvinsson, 2018). Givet en modernisering och tillförd 

trådlöskommunikation ansätter vi en kostnad om 500 tkr i dagens penningvärde. Till det priset 

per mina kan vi, för samma summa som sjömålsrobotarna, modernisera och modifiera 6 400 

minor. En mer rimlig volym om 500 minor skulle innebära en kostnad om 250 mnkr. För 

materiel finns även en kostnad avseende tid och risk då utvecklingen, anskaffningen och 

implementeringen av den tekniska lösningen kommer att ta tid att genomföra. 

 Personal och organisation 

M9-systemet 

Ekonomiskt utgör förändringen ett nollsummespel då inga ytterligare anställda krävs för att ta 

fler system i drift. Kopplat till tid och risk finns en kostnad då berörda krigsförband kommer 

att behöva lägga tid och kraft på omorganisera istället för att vidmakthålla eller förbättra sin 

förmåga till krigföring under en längre period. Under den perioden finns en risk att 

förbandens förmåga kan nedgå. Alternativet att utöka förbandsmassan och rekrytera ny 

personal skulle innebära större ekonomiska kostnader samtidigt som viss påverkan på tid och 

risk skulle kvarstå eftersom det tar tid att rekrytera och utbilda personal för att bygga upp nya 

förband. 

KT-systemet 

Kostnaderna i termer av både ekonomi samt tid och risk kan anses försumbara. 
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 Information 

M9-systemet 

Inga kostnader har identifierats. 

KT-systemet 

Omfattar den ekonomiska kostnaden för att i förekommande fall implementera styrenheter i 

befintliga lednings- och sambandssystem. Inga kostnader för tid och risk har identifierats 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 38 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 

7 Resultat  

I detta avsnitt presenteras det samlade resultatet de tre dimensionerna kopplat till militär nytta.  

7.1 Sammanvägning militär effektivitet 

Utifrån de identifierade kriterierna och situationsvariablerna kan de båda jämförda systemen i 

stort bedömas som godkända avseende militär effektivitet. I endast ett fall har en brist 

identifierats; M9-systemets möjlighet att under alla väderförhållanden genomföra taktisk 

tilltransport till alla områden som i sammanhanget kan vara aktuella att minera. Bristen kan i 

sig tyckas vara liten men samtidigt kan den innebära att vissa mineringar inte kommer på 

plats i tid vilket är huvudpoängen med att mäta den operativa tillgängligheten. Det system 

som jämförelsevis har störst militär effektivitet är KT-systemet. 

 

 

Tabell 4. Sammanfattning av betyg avseende kriterier för militär effektivitet. 

7.2 Sammanvägning av militär lämplighet 

Både M9-systemet i sin nuvarande form och KT-systemet kräver åtgärder för att kunna 

användas i den omfattning som framgår av scenariot. Åtgärderna är olika både sett till sin 

omfattning och avseende inom vilka områden de behövs. För M9-systemets del handlar det i 

huvudsak om att omorganisera amfibiesystemet och utbilda berörd personal i en ny 

huvudtjänst. För KT-systemet ligger tyngdpunkten i anskaffning och integration materiellt 

sett. Det system som har den största militära lämpligheten är KT-systemet även om 

skillnaderna i värderingarna mellan systemen får betraktas som små. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 39 (52)  
Patrik Östlund 
Kurs 1MT019 2018  2018-05-14  
 
 

 

Tabell 5. Sammanfattning av betyg avseende kriterier för militär lämplighet. 

7.3 Sammanvägning av ekonomisk överkomlighet 

I den sammanvägda ekonomiska överkomligheten för de båda studerade systemen handlar 

skillnaden dem emellan huvudsakligen om kostnadens karaktär. För M9-systemet är den 

ekonomiska kostnaden begränsad till vidmakthållande åtgärder medan det avseende tid och 

risk finns kostnader. För KT-systemet handlar kostnaderna om konsekvenserna av 

materielanskaffning i form av både tid och pengar. Kriterierna för ”utbildning och träning” 

samt ”personal och organisation” ligger båda relativt nära varandra samtidigt som den 

indikerade kostnaden i båda fallen avser tid. Denna tidskostnad är inte att betrakta som 

kumulativ då den åtgångna tiden för att utbilda personalen och omorganisera förbandet till del 

löper parallellt. M9- och KT-systemen värderas sammanfattningsvis lika avseende ekonomisk 

överkomlighet.  

 

 

 

 

Tabell 6. Sammanfattning av betyg avseende kriterier för ekonomisk överkomlighet 
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8 Analys av militär nytta 

För att kunna sammanfatta resultatet och svara på den inledningsvis ställda frågan behöver 

den militära nyttan i stort analyseras. Den genomförda studien visar att båda systemen bidrar 

med militär nytta. De påvisar militär effektivitet. Inget av dem bedöms som ”militärt 

olämpligt”. Även om båda systemen är förknippade med kostnader kan inget av dem 

diskvalificeras på grund av dessa. Vi har inte haft någon budget eller gräns att sätta kostnaden 

i relation till. 

M9-systemet har en mindre identifierad brist inom effektivitetsdimensionen. Det militära 

lämplighetsperspektivets utfall indikerar att såväl fler rustade minplutoner som anskaffningen 

av ett nytt trådlöst kontrollerbart sjöminsystem kommer att påverka marinen på olika sätt och 

kräva förändringar. För M9-systemet handlar friktionerna om utbildning av personal och 

omorganisering av amfibieförbanden och för KT-systemet en teknisk integrering i befintliga 

lednings-, sonar- och kommunikationssystem på marinens fartyg. Skillnaderna mellan 

systemen sett till de sammanfattande betygen är små men till KT-systemets fördel. Avseende 

ekonomisk överkomlighet är värderingen likartad men kostnaderna för systemen är olika till 

sin karaktär.  

Innan vi återknyter till studiens huvudfråga är det lämpligt att återknyta till de 

abstraktionsnivå som omnämndes i avsnitt 6.1 Situationsvariabler. Studien har inte studerat 

verkliga system utan abstrakta modeller av system. Enligt Axberg med flera (2013, s. 93) är 

en modell en förenklad bild av verkligheten där oviktiga delar skalats bort för att åskådliggöra 

det som är viktigt. Resultaten är därmed inte jämförbara med utfallen av ett verkligt skeende 

utan enbart en indikation baserat på den empiri som samlats in. 

I studiens inledande del ställdes följande fråga: 

Vilket av studiens två kontrollerbara minsystem har störst militär nytta för den svenska 

marinen?  

Om de redovisade resultaten summeras kumulativt blir svaret utifrån genomförd studie att 

KT-systemet påvisar störst militär nytta. Skillnaden är liten mellan systemen och en viktig del 

av denna utgörs av M9-systemets identifierade brist avseende operativ tillgänglighet inom 

effektivitetsdimensionen. Båda systemen värderats relativt lika avseende både lämplighet och 

ekonomisk överkomlighet men till KT-systemets fördel.  
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Detta svar kan dock inte betraktas som det enda korrekta. För att återknyta till Andersson med 

flera (2015) så framhålls det i slutsatserna till artikeln om militär nytta att måttet i sig är 

subjektivt till sin karaktär. Människor är aldrig att betrakta som helt fördomsfria eller utan 

förförståelse. Resultatet i sig eller hur det presenteras är mindre viktigt för en beslutsfattare än 

transparensen i hur värderingen gått till. I slutänden är det beslutsfattarens perspektiv som 

fastställer resultatet. (Andersson m.fl., 2015, s. 30) 

Mot bakgrund av detta tvingas vi konstatera att svaret på frågeställningen snarare blir ett 

svävande ”det beror på”. Om behovet av ett kontrollerbart sjöminsystem upplevs som stort 

samtidigt som tillgängliga ekonomiska medel för utveckling och anskaffning av ett nytt 

sjöminsystem saknas ter sig M9-systemet som det naturliga valet. De små skillnader som 

påvisats till M9-systemets nackdel blir mindre viktiga om alternativet är frånvaron av system 

på grund av bristande ekonomiska resurser. Om ekonomiska medel finns för att finansiera ett 

materielanskaffningsprojekt kommer kanske KT-systemet istället att vara ett förstahandsval.  

För att möjliggöra att den transparens som Andersson med flera (2015) efterfrågar, 

åtminstone i denna studie, ökar indikatorernas betydelse på den sammanvägda nivån för 

militär nytta. Att enbart konstatera att ett system har större militär nytta kommer inte att 

utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag för någon beslutsfattare. Resultaten på sekundärnivån 

blir inte heller särskilt talande om resonemanget och orsakerna till dessa utelämnas. 

Sammantaget ur den aktuella aktörens perspektiv är inte valet av ett specifikt system det mest 

intressanta. Snarare är det den sammanlagda effekten av alla interagerande system som är 

fokus och ur ett sådant bredare helhetsperspektiv innehar båda minsystemen tillräckligt med 

militär nytta för att göra dem intressanta.  

Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten av resultaten i denna undersökning är begränsad. Resultat erhållna ur en i 

huvudsak kvalitativ metod är till sin natur svåra att generalisera utöver det som varit föremål 

för själva studien. (Bryman, 2011, s. 369)  

I det här fallet skulle ändrade situationsvariabler i form av de studerade systemen, den 

militära aktör som nyttjar dem samt den situation de studeras i påverka studiens resultat.  

Enligt Bryman ska istället generaliseringen i en kvalitativ studie ske till teori (Ibid 2011, s. 

369). Ur det perspektivet kan denna jämförelse sägas bekräfta och därmed stärka Anderson 

med fleras (2015) framlagda koncept. De definierade situationsvariablerna utgör en relevant 
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grund för jämförelsen och de föreslagna dimensionerna och deras respektive indikatorer har 

gått att tillämpa i studien. Undantaget är den ekonomiska överkomligheten och 

artikelförfattarnas resonemang kring kostnaderna för studerade system. Även om tankar lyfts 

kring den maximala mängden allokerade resurser återkommer författarna hela tiden till olika 

ekonomiska kostnader i form av exempelvis livscykelkostnad. Det resonemanget passar väl in 

då olika system ska jämföras vid en upphandling. Då finns offerter från möjliga leverantörer 

tillgängliga vilket skapar förutsättningar för en ekonomisk jämförelse. 

I denna studie utgör den ekonomiska överkomligheten enbart presenterat i monetära termer ett 

otillräckligt underlag för jämförelse. Åtminstone om den ekonomiska 

överkomlighetsdimensionen ska väga lika tungt som den militära effektiviteten och 

lämpligheten. Andersson med fleras (2015) artikel lämnar inga svar på den frågan. I detta 

arbete hanterades denna utmaning genom en breddning av kostnadsbegreppet till att omfatta 

tid och risk. Hade det kunnat vidgas ytterligare? Vad är en rimlig kostnad för ökat antal 

kontrollerbara sjöminsystem? I en mer omfattande systemanalys på en mer övergripande nivå 

skulle kostnadsbegrepp i form av risk för förlorade liv eller förlorat territorium kanske kunnat 

vara något att väga mot andra typer av kostnader. 

8.1 Sammanfattning av resultat 

Av de två jämförda systemen tyder det sammanslagna resultatet på att KT-systemet påvisar en 

något större militär nytta. Transparensen i analysen är viktig då beslutsfattande chef i 

slutänden avgör frågan. Därmed kan båda systemen vara möjliga alternativ kopplat till de 

relativt små skillnader som uppvisats. Resultatet stärker i stort Andersson med fleras koncept 

avseende militär nytta med undantag för den ekonomiska överkomlighetsdimensionen.  
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9 Diskussion 

Syftet med denna studie kan sammanfattas till två huvudsakliga delar. För det första att 

genom ett åskådliggörande av styrkor och svagheter jämföra militär nytta mellan studiens två 

system. För det andra att genom ett kvalitativt angreppssätt belysa och pröva Andersson med 

fleras (2015)koncept för militär nytta. Ett svar på den huvudsakliga frågeställningen har 

erhållits. Syftet kan därmed sägas vara uppnått. 

Teori och metod 

Denna studies bidrag till den militärtekniska teoribildningen utgörs av att den genom en 

kvalitativ ansats prövar och utvecklar Andersson med fleras (2015) koncept för beslutsstöd 

inom militär nytta. Konceptets förklarande förmåga har i denna studie prövats med viss 

framgång; genom förda resonemang inom de ramar som konceptet satt upp har studien 

försökt belysa alla relevanta aspekter för de jämförda systemen i relation till 

situationsvariablerna. En styrka med konceptet är etableringen av ett gemensamt språk för att 

utvärdera militärtekniska system. Den kvalitativa analysen medger en sammanställning av en 

helhetsbild samtidigt som de relevanta nyanserna kan bibehållas från indikatornivå hela vägen 

upp till den sammanslagna militära nyttan. Jämfört med ett mer kvantitativt angreppssätt är 

detta en styrka. Kvantitativa studier riskerar att tolka utfallet som en absolut sanning. I 

matematiska beräkningar kan de små nyanserna gå förlorade vilket skulle kunna ge ett mindre 

transparent, och därmed sämre, beslutsunderlag.  

Ett kvantitativt angreppssätt hade varit svårt att tillämpa rakt igenom studien då mätbara 

värden saknas. Uttolkningen av de uppnådda resultaten hade kunnat kvantifieras 

betygsmässigt exempelvis genom multimålmetoden.  

I multimålmetoden betygsätts kriterier med siffror. Genom en viktning av kriterierna kan en 

slutsumma räknas fram vilken kan användas som mått på exempelvis militär nytta.  

Om betygssättningen glider i sin konsekvens eller om de utvalda kriterierna överlappar 

varandra finns en risk för att ett visst område omedvetet ges en för stor vikt i förhållande till 

övriga. Samtidigt kan svaren som presenteras tolkas som absoluta när de trots allt endast 

baseras på en modell för att tolka verkliga förhållanden eller egenskaper. (Axberg m.fl., 2013, 

s. 76, 91) Den kvalitativa metoden möjliggör istället en bedömning där den helhetsbild som 

presenteras även omfattar icke kvantitativa bedömningsgrunder – något som dock kräver 

tydliga betygskriterier och intersubjektivitet av forskaren (Esaiasson m.fl., 2012, s. 198). 
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I ett större sammanhang kopplat till kärnan i begreppet militär nytta kan denna studie sägas 

stärka delar av Andersson med fleras (2015) framlagda koncept. Vikten av transparensen i 

analysen samt den militära nyttans koppling till den beslutsfattande chefen understryks. 

Resultatets betydelse 

Denna studie har jämfört den militära nyttan mellan två kontrollerbara sjöminsystem med den 

svenska marinen som tänkt brukare utifrån ett antal identifierade kriterier mot bakgrund av ett 

krisscenario. Det relativt begränsade scenariot har valts för att kunna studera en viktig aspekt 

med kontrollerbara minor – att de kan fällas före ett krigsutbrott. De dokument som legat till 

grund för identifiering av kriterier har varit doktrin, taktikreglementen och studier framtagna 

och brukade inom Försvarsmakten och marinen. De torde därmed kunna sägas spegla den 

militära aktörens syn på krigföring relativt väl. En annan tolkning av resultatet pekar tillbaka 

på denna studies inledning – betydelsen av sjöminor.  

Det kan uppfattas som en brist att studien inte entydigt utpekar ett av systemen som 

överlägset det andra; med förändrade situationsvariabler hade resultatet kunnat bli 

annorlunda. Det är dock tveksamt om skillnaden mellan systemen blivit större. Ett annat sätt 

att se på saken är att tolka utfallet som att de närliggande prestationerna från de två likartade 

systemen faktiskt stärker studiens validitet. En större skillnad i resultat systemen emellan 

skulle krävt en mycket tydlig och väl definierad orsak. 

En annan slutsats utifrån studien är att den senaste teknologiska landvinningen inte alltid 

innebär en större militär nytta jämfört med ett äldre beprövat system. Den här studien har 

undersökt hur en aktör med relativt små produktionsekonomiska medel, den svenska marinen, 

skulle kunna utöka mängden kontrollerbara minor. I en mer ambitiös ansats hade kanske ett 

sammanhängande undervattensnätverk med autonoma rörliga farkoster i kombination med 

sensorer och verkansdelar kunnat studeras. En dylik lösning kräver dock mer både i form av 

ekonomiska resurser och tid för att färdigställas. Vid nyutveckling med spetsteknologi och 

hög komplexitetsgrad finns alltid en inneboende risk för att både det slutliga ekonomiska 

utfallet och projektets tidsramar spräcker budget. Kanske kan större framtida projekt för mer 

komplexa system som fartyg eller stridsflygplan dra nytta av att tänka i sådana banor. Att utgå 

från befintliga lösningar och modifiera dem utifrån dragna erfarenheter och nytillkommen 

teknologi kanske ger en större militär nytta än en nyutveckling där alla parametrar är okända. 

En något mer begränsad militär effektivitet skulle således kunna balanseras av större militär 

lämplighet och en högre grad av ekonomisk överkomlighet.  
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I en svensk marin kontext skulle det kunna omsättas i projekteringen av nästa generations 

ytstridsfartyg. Att utgå från vissa redan gjorda landvinningar och nu fungerande koncept kan 

spara både tid och pengar när en ny fartygsklass ska byggas. Kanske kan Visbysystemets 

skrovdesign utgöra grunden. Alternativt skulle en fartygsdesign utvecklad av ett grannland 

med liknande förutsättningar som de svenska kunna användas med ett minimum av 

nödvändiga nationella modifieringar. De finska multifunktionskorvetterna i konceptet flottilj 

2020 skulle kunna vara ett intressant objekt att studera ur det hänseendet. Samma resonemang 

kan rimligen även föras i övriga Försvarsmakten.  
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10 Fortsatta studier 

Undervattensområdet är ett teknikområde som är under stark utveckling. USA och Kina är 

exempel på aktörer som satsar stora resurser för att hitta nya tekniska lösningar som ska 

förskjuta förmågebalansen till deras fördel. I det sammanhanget kan det vara intressant att 

utifrån andra framstående militära aktörers materielutveckling studera deras applikationer 

inom en svensk kontext. 

Ur ett mer svenskt perspektiv skulle betydelsen av undervattensnätverk i en bredare kontext 

än minfält kunna analyseras och diskuteras utifrån exempelvis det militära nyttoperspektivet. 

NRIA-U har militära spaningsnätverk inklusive AUV:er som delmål på både kort och lång 

sikt (Berg, 2016, s. 21–23). 

Denna studie har specifikt inriktat sig på ett krisscenario vilket varit en medveten fokusering 

kopplat till arbetets omfattning. Ett annat alternativ vore att jämföra olika minsystem i ett 

högkonfliktscenario. Jämförelsen har gjorts på en mer abstrakt och övergripande nivå – en 

annan vinkel skulle kunna vara en mer detaljerad kvantitativ studie på stridsteknisk nivå. 

Båda de studerade systemen indikerar militär nytta och väcker frågan hur ett återtagande av 

svensk sjömineringsförmåga skulle kunna gå till. Finland, som historiskt haft en liknande syn 

på nyttan med sjöminor som Sverige, har inte genomfört en lika snabb avveckling som 

Sverige. Kanske kan det bilaterala försvarssamarbetet länderna emellan omfatta även detta 

område? 
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Bilaga 1 Teknisk beskrivning KT-systemet 

Teknisk bas för KT-systemet utgörs av förankrad avståndsmina F8 och bottenavståndsmina 

F80 som modifierats för att ge systemen kontrollerbarhet. Ett antal tekniska egenskaper 

behöver beskrivas för att systemet ska kunna jämföras med M9-systemet.  

Kommunikationslösning 

Hur ska lösningen för att kommunicera med systemet se ut? En första diskussion har att göra 

med vilken signalbärare som ska väljas. Fyra möjliga alternativ har kunnat identifieras:  

1. I Tyskland genomförde Thomas Scholz försök med blågrön laser 2009. Laser ger en 

hög dataöverföringskapacitet och är svårt att störa. Dock krävs att sändare och 

mottagare finns i varandras synfält och att undervattensräckvidden begränsas till 

mellan 10-20 meter om felprocenten i överföringen ska kunna minimeras. (Scholz, 

2011) 

2. Elektromagnetiska signaler i form av t.ex. HF-radio kan tas emot på vattendjup upp 

emot 40-50 meter. Ett omedelbart problem kopplat till detta är behovet av svar från 

systemet. För att kunna svara med samma signalbärare skulle minsystemet behöva 

utrustas med antenner vilket är olämpligt för ett system som i övrigt strävar efter att 

vara dolt. För att kunna få kvittens från minsystemet måste därmed svarssignalen 

skickas med annan bärare. Detta innebär ett behov av två olika 

kommunikationssystem vilket ökar komplexiteten i KT-systemet samtidigt som 

uthålligheten sannolikt nedgår något kopplat till antalet system som ska strömförsörjas 

av batteriet. (Krylstedt och Nilsson, 2018)  

3. Väckning av systemet skulle kunna ske genom en seismisk signal. Även denna 

signalbärare innebär dock behov av flera kommunikationssystem för att kunna 

generera svar från systemet varför den inte på egen hand utgör en fullgod lösning. 

(Krylstedt och Nilsson, 2018) 

4. Hydroakustisk kommunikation har både i Sverige (Komulainen m.fl., 2014, s. 33) och 

i USA (Committee on Technology for Future Naval Forces - National Research 

Council, 1997, s. 36) pekats ut som det huvudsakliga alternativet för fortsatt 

utveckling av undervattenskommunikation. Enligt FOI finns fyra egenskaper som 

utmärker havsvatten som kommunikationskanal – flervägsutbredning, fasinstabilitet, 

vågutbredningsfenomen och frekvensberoende absorption. Betydelsen av dessa 
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egenskaper är framför allt en begränsning av datatakten, dvs. mängden 

nyttoinformations som kan överföras per tidsenhet. Detta beror på att både felrättande 

kod och träningssignaler för att hantera för att möjliggöra kanalskattning och 

fasföljning måste inkluderas i signalen. Det gör signalen längre samtidigt som den 

frekvensberoende absorptionen innebär en bandbegränsning på stora avstånd vilket 

även begränsar datatakten. (Komulainen m.fl., 2014, s. 13; Krylstedt och Nilsson, 

2018) För att uppnå begränsad kontrollerbarhet behöver vi kunna ge systemet tre olika 

krypterade styrkommandon – aktivera, deaktivera och sterilisera – samt få kvittenser 

att dessa mottagits. Mängden nyttodata, inklusive kryptering, är därmed begränsad till 

enstaka kilobit beroende på kryptots komplexitet och uppbyggnad. Även med tillagd 

kod för felrättning och fasföljningsalgoritmer blir informationsmängden som ska 

överföras relativt begränsad samtidigt som lägsta kravet på hastighet avseende 

kommunikation med systemet snarare är enstaka minuter än sekunder. (Krylstedt och 

Nilsson, 2018) 

Sammantaget innebär detta att hydroakustisk kommunikation ter sig som den mest lämpliga 

lösningen. Utrustningen på minorna och dess styrenhet måste inte byggas helt lika. De 

styrenheter som konstrueras behöver sannolikt kunna omprogrammeras i större utsträckning 

än kommunikationsmodulerna på minorna samtidigt som de kommer att ha en längre 

livslängd och kan därmed tillåtas kosta mer. Enligt FOI kan i vissa fall befintliga sonarer på 

marinens fartyg nyttjas för undervattenskommunikation vilket skulle begränsa installationen 

ombord till en programmodul i befintlig sonarprogramvara. Sjöminor i sig har alltid betraktats 

som billiga både att anskaffa och underhålla relativt andra vapensystem. En allt för dyr 

lösning kopplat till kontrollerbarheten skulle därmed innebära att den fördelen skulle gå 

förlorad. (Fältström och Wigert, 2012, s. 289; Komulainen m.fl., 2014, s. 33–34) 

Styrning av systemet 

Antalet tillgängliga marina enheter är begränsat. Det är därför inte orimligt att anta att ett 

kvalificerat fartyg i form av en korvett eller ett minröjningsfartyg inte över tid kan avdelas för 

att ligga i beredskap i närheten av en minering i syfte att kunna kontrollera denna. Därmed 

uppstår behovet av att ett antal fristående mobila lösningar för styrning av systemet utvecklas. 

En sådan lösning möjliggör hantering av minsystemet från en mindre kvalificerad plattform i 

form av till exempel en stridsbåt, ett inhyrt mindre civilt fartyg eller ett stödjande fartyg från 

Kustbevakningen. För att akut kunna aktivera en utsjöminering skulle även en sonarboj släppt 
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från helikopter kunna vara ett snabbt sätt att aktivera systemet även om kvittensen från 

minsystemet då kanske inte kan erhållas. 

Nätverk eller solitära minor? 

En annan fråga rör huruvida kommunikationen ska gå mot varje mina som enskild solitär eller 

mot ett minfält som sitter ihop som ett nätverk, se exempel i Figur 7. Ett nätverk skulle kräva 

ytterligare ett lager i undervattenskommunikationen 

där det ena lagret kommunicerar inom systemet och 

det andra hanterar kommunikation med styrenhet. Det 

kräver också att systemet sänder och tar emot som en 

enhet och innebär därför en mer komplex lösning som 

kräver mer datatrafik för att presentera mer komplexa 

svar. Alla minor behöver dock inte ligga och lyssna 

parallellt efter signaler utifrån. Det innebär en 

energibesparing för nätverket som helhet i den 

externa kommunikationen. Samtidigt krävs mer 

energi i en återkommande intern kommunikation och 

dessutom större processorkraft. Detta för att medge 

att nätet som helhet reagerar på styrkommandon utifrån. Sannolikt kräver nätverkslösningen 

mer energi än om varje mina som solitär ständigt legat och lyssnat. En annan egenskap för en 

nätverkslösning är att styrenheten vid aktivering bara behöver komma i närheten av 

mineringens utkant. Det innebär att aktivering kan ske utan fördröjning då aktiverande enhet 

inte först behöver lämna mineringen innan minorna blir aktiva dessutom minimeras risken för 

aktiverande plattform. (Komulainen m.fl., 2014, s. 21; Krylstedt och Nilsson, 2018) För 

denna studie väljs en nätverkslösning. Den är tekniskt mer komplicerad och krävande men 

motiveras med den reducerade risken för aktiverande enhet. 

Säker och skyddad kommunikation 

Ytterligare en aspekt med kommunikationen med minsystemet är hur denna ska kunna ske 

skyddat – det vill säga utan att en annan aktör spelar in signalen och sedan använder den för 

att styra systemet. Svaret är att kommunikationen måste ske krypterat. Krypteringen sker 

utifrån nyttjande av krypteringsnycklar vilka läses in i minorna i samband med klargöring. 

Nycklarna ska inte kunna extraheras efter inläsning. En sådan lösning innebär att en stöld av 

Figur 7. Exempel på ett kommunikationsnätverk. 
Här i hierarkisk form. Punkterna utgör 
kommunikationsnoder och de svarta strecken är 
kommunikationslänkar som tillsammans utgör ett 
kommunikationsnätverk. 
(Komulainen m.fl., 2014, s. 21) 
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en mina från ett förråd inte medför att hela systemet måste omkonfigureras innan det kan 

nyttjas utan fara för främmande manipulation. (Krylstedt och Nilsson, 2018) 

Strömförsörjning 

KT-systemet strömförsörjs, liksom alla modernare svenska sjöminsystem, med 

litiumbatterier. Dessa har fördelen att de kan behålla sin laddning under mycket lång tid 

jämfört med andra batterityper. (Fältström och Wigert, 2012, s. 212–214; Skarstind, 2018) 

Enligt Martin Skarstind vid FOI beror batteritiden på hur mycket systemet behöver 

kommunicera. Havsvattenmiljön i Östersjön är som klimat för batterier betraktat optimalt. 

Miljön är konstant sval till sin temperatur och inget direkt solljus når minornas batterier. 

Uthålligheten på ett litiumjonbatteri skulle rent tekniskt kunna uppgå till ett eller ett par år. 

(Skarstind, 2018) 


