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MARINA FÖRMÅGOR – KAMP MOT OTYDLIGHET  
Sammanfattning: 
Försvarsmaktens definitioner av olika förmågor är inte tillräckligt preciserade. Förmågorna 
beskrivs i dagsläget av Försvarsmakten på ett otydligt sätt där missförstånd kan uppstå. En 
analysmodell har tidigare utvecklats för att lösa detta problem. Analysmodellen är uppbyggd för att 
kringgå det problemet då faktorerna som vävs in har en direkt anknytning till verkligheten och de 
scenarion förbanden kan ställas inför. Faktorerna miljö, motståndaren och effekt utkristalliseras 
utefter förmågan och scenarion bildas. Eftersom modellen är relativt ny kommer det i denna 
uppsats behandla och kritisera denna. Modellen byggs upp och testas genom en analys av 
Amfibiebataljon 2014. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka styrkor och svagheter med en analysmodell för att bättre 
bedöma marina förmågor.  
 
Resultatet är att analysmodellen ger en bra inblick i hur väl förmågor hanteras av förband. 
Nackdelen är främst det stora utfallet av scenarier vilken medför att modellen lätt blir svårhanterlig. 
Åtgärden mot detta är att generalisera de ingående faktorerna. 
 
Nyckelord:  
Förmågor, Amfibiebataljon, analysmodell, motståndare, effekt, miljö 
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MARINE SKILLS  - THE FIGHT AGAINST OBSCURITY 

Abstract:  
The Swedish Armed Forces definitions of various abilities are not sufficiently precise. In the 
current situation, the abilities are described in a vague way in which misunderstandings can occur. 
An analytical model was previously developed in a previous essay. The model is structured to 
circumvent the problem of the factors that are interwoven with a direct connection to the realities 
and scenarios troops may face. Environmental factors, the adversary and effects emerge along 
ability and the formation of scenarios. Because the model is relatively new, this paper will criticize 
it. The model is built and tested by an analysis of the Amphibious Battalion 2014. 

 

The purpose of this paper is to examine the strengths and weaknesses with an analytical model to 
better assess marine abilities. 

 

The result is that the analytical model gives a good insight into how well the abilities of units 
handled. The disadvantages are primarily the major outcomes of the scenarios which means that the 
model can easily become unmanageable. The measure against this is to generalize the input factors. 

Keywords: 

Abilities, Amphibious Battalion, analytical, opponents, power, environmental 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under det kalla kriget bedrev Sverige en neutralitetspolitik. Istället för att välja sida, skulle 
den svenska staten utropa sig som neutral om konflikten skulle eskalera.1 Trovärdigheten i 
detta skapades genom att ha ett invasionsförsvar redo att möta en invaderande styrka. 
Förmågan att till varje pris hävda sin neutralitet och territoriella integritet var mycket 
prioriterad och de militära förbanden övade och taktiserade mot en potentiell invaderande 
styrka. 
 
Tiden har gått och världens utveckling har medfört stora förändringar. Idag finns det inte 
längre två maktpoler i världen i och med Sovjetunionens fall. Globaliseringen och den 
världsomfattande handeln är ett faktum och Sverige som neutral stat inte existerar längre. 
Istället samarbetar nu Sverige med andra staters militära styrkor t.ex. Nato genom PFF-
avtalet2, Partnerskap för fred, vilket möjliggör att vi kan ta del av Natos erfarenhet samtidigt 
som vi kan öva tillsammans. Försvarsmakten har utvecklat de förmågor vi erfordrade under 
kalla kriget till att även omfatta en internationell tjänstgöring. 
 
Detta får som följd att den svenska marinen inte längre endast har det svenska territoriet som 
aktionsradie, utan en global aktionsradie. Röjdykare är i Afghanistan och röjer bomber, 
korvetter skyddar handelstrafik mot pirater i Adenviken, amfibieförband genomför 
operationer för EU i Tchad. Behovet av nya förmågor framträder och detta är i sammanhanget 
nya uppgifter på nya platser vilket innebär att organisationen skall förändras för att möta 
dessa krav.  
 
Rimligen är det, som konstaterats av Olof Hermansson, de militära förmågorna som skall 
ändras efter rådande förutsättningar och inte att förmågan skall väljas efter 
förutsättningarna.3 

1.2 Problemformulering 
Vetenskapligheten med en analytisk modell skapar inte bara struktur och spårbarhet i frågorna 
vad marinen bör kunna eller ska göra, utan den går även att applicera för att mäta ett redan 
befintligt förband/system och därigenom ta reda på hur pass ändamålsenligt ett förband är. En 
fråga som modellen bör kunna svara på är: Huruvida Amfibiebataljon 2014 har förmågan att 
vara den åttonde manöverbataljonen i Försvarsmakten. Detta blir också mitt fall för att testa 
modellen. 
 
Även om indikationer på att dessa faktorer går att återfinna i propositioner och 
budgetunderlag så skiljer sig begreppen. Ur Försvarsmaktens underlag för regeringens 
försvarspolitiska proposition 2009 står det att amfibiebataljonen skall arbetas om till en av 
Försvarsmaktens manöverbataljoner men att den amfibiespecifika kompetensen skall 
bibehållas som en tilläggsförmåga.4 Ett år senare i Försvarsmaktens Budgetunderlag för 
2011 utvecklas detta till att kalla amfibiebataljonen för en ”amfibisk manöverbataljon” där 
                                                 
1 Bring & Körlof, Folkrätt för totalförsvaret, Tredje upplagan, 2007, s.51 
2http://www.regeringen.se/sb/d/2561 2011-04-22 
3 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, TSK10-11, 2011-03-04, s.2 
4Försvarsmakten, 2009-01-30 23 383:51503, Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska 
proposition 2009, Bilaga 1 
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tillförandet av skyddade fordon skall öka den landtaktiska rörligheten.5 Det har alltså skett en 
utveckling, men spårbarheten saknas ur dessa dokument. 2011 utkom Försvarsmaktens 
budgetunderlag för 2012 där det fastslås att förmågan för markoperationer är utvecklad i och 
med att utvecklingen gått mot att omforma amfibiebataljonen till en lätt skyttebataljon med 
amfibisk förmåga.6  
 
Den ovanstående jämförelse belyser den tvetydighet som går att återfinna när det handlar om 
beskrivningar vad ett förband ska kunna göra. På bara tre år varierar begreppen, förmågan 
utredningarna vill komma åt varierar och slutgiltigt förändras synen om vad, i det här fallet, 
amfibiebataljonen ska kunna göra. Behovet av en struktur och analysram är nödvändig. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka styrkor och svagheter hos en analysmodell av vad 
marinen ”kan” göra och huruvida de uppgifter som ställs på ett marint förband verkligen går 
att lösa. En sådan modell har tidigare framtagits och min ambition är att om möjligt 
vidareutveckla denna modell. Analysdelen kommer lyfta en förmåga och testa ett förband mot 
denna för att se huruvida förbandet klarar av att lösa förmågan. 

1.4  Frågeformulering 

I uppsatsen kommer jag att svara på följande frågor: 

– Vilka styrkor och svagheter har en sådan modell? 

– I vilken utsträckning uppfyller UTOEM7 för Amfibiebataljon 2014 lösande av ”Förmåga att 

påverka mål i luften” samt ”Förmåga att påverka mål på havsytan”? 

1.5 Tidigare forskning 

Författarens inspiration till uppsatsen har hämtats ur en essä av Olof Hermansson där han 
skapar ett ramverk för att utröna vad marinen ”kan” göra kontra vad den ”ska” kunna göra. 
Hermanssons modell bygger på att förmågorna i sig är för vagt ställda och att påverkande 
faktorer såsom effekt, miljö och motståndare inte alltid vävs in i förmågoställandet. Den 
analytiska modellen han framhäver är i sig en relativt enkel lösning vilket får till följd att 
utfallet på antal scenarion, efter att ha klassificerat de tre faktorerna ovan, blir väldigt många.8  
Utförligare redovisning av Hermanssons modell samt styrkor och svagheter kommer att göras 
i Kapitel 3 Teori. 

1.6. Metod 
Inledningsvis används en deskriptiv metod under teorikapitlet för att tydliggöra Olof 
Hermanssons analysmodell av förmågor.9 Detta i syfte att belysa denna modell samt att den 
utgör grunden för de förändringar (generaliseringar) som skall genomföras på modellen. 

                                                 
5Försvarsmakten, 2010-03-01 23 383:51394, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda 
redovisningar Bilaga 1 
6Försvarsmakten, 2011-02-28 23 383:53426, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2012 med särskilda 
redovisningar Bilaga 1 
7 Utkast Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk Målsättning 
8 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, TSK10-11, 2011-03-04, s.9 
9 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, 2003, s.15 
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Därefter kommer en teoriprövning göras med hjälp av analysen där slutsatser i analysarbetet 
leder till en diskussion där för- och nackdelar med teorin uppdagas.  
 
Modellen testas genom att analysera huruvida delar ur Amfibiebataljon 2014 svarar mot vissa 
av de förmågor och krav som ställs på denna. Denna fallstudie testar alltså en liten del av 
bataljonen men skapar också en bild av helheten.10 Fördelen med detta är att modellen testas 
och kan utvärderas huruvida användbar den är. Nackdelen är att Amfibiebataljon 2014 inte är 
en färdig organisation. Utvecklingen av organisationen kan göra att analysen inte kan ses som 
sanning när organisationen väl är fastställd. Detta är inget hindrande för uppsatsen då det är 
själva modellen som skall utvärderas och inte amfibiebataljonen. 
 
Amfibiebataljon 2014 blir således empirin som syftar till att testa till vilken grad teorin 
fungerar.  

1.7 Avgränsningar 

För att arbetet skall bli hanterbart kommer jag endast fokusera min modell på den 
markoperativa delen av marinen, d.v.s. Amfibiebataljonen. Säkerhetskompani Sjö, 
Bevakningsbåtskompaniet och andra markbundna delar i marinen utesluts. Med 
Amfibiebataljon definieras ur UTOEM 2014 och inte tidigare organisationer. I Kap 3. 
kommer jag endast att analysera hur denna kan lösa två förmågor, för att få ett hanterbart antal 
scenarion. Förmågorna är valda av författaren efter en bedömning av en förmåga som 
bataljonen har stor möjlighet att lösa samt en där det är mer tveksamt hur väl den kan lösas. 
 
I beskrivningen av tidigare teori kommer jag att presentera den ur Hermanssons synvinkel 
vilket behandlar flottans förmågor. Detta påverkar inte utfallet utan utgör en beskrivande 
grund för att kunna utveckla teorin mot amfibiebataljon. 
 
Amfibiebataljon 2014 behandlas utifrån den UTOEM erhållet från det interna nätverket 
EMIL. Dokumentet är tillhandahållet 2011-04-14 och den versionen är utgångspunkten. 
Denna preliminära struktur kommer stå till grund för analysen. Eventuella ändringar vid 
fastställande av organisationen behandlas ej i detta arbete. 

1.8 Källor och källkritik 

Källor som beskriver och redogör för förbandens förmågor på en politisk/strategisk nivå är 
hämtade dels ur regeringskansliets databas respektive Försvarsmaktens öppna dokument dels 
ur den interna databasen EMIL. Amfibiebataljon 2014 organisation är fortfarande ett 
preliminärt utkast och dokumentet förändras allt eftersom organisationen utvecklas.  
Alla dessa källor bedöms ha hög tillförlitlighet som officiella och offentliga handlingar. 
 
Essän av Olof Hermansson är i sig en individproducerad modell som baseras framförallt på 
försvarsbeslut och propositioner men även vetenskapliga texter som berör 
förmågobeskrivning och sätt att applicera sin vilja på en motståndare, t.ex. The concept of 
Power av Robert Dahl.11 Essän i sig är trovärdig men modellen som lyfts upp skall inte ses 
som ett universalverktyg som medger ”benchmarking” av förband och förmågor. Viktigt är 
dock att poängtera att Olof själv är reservofficer och att det kan finnas ett egenintresse för att 

                                                 
10 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, 2003. s.33 
11 Dahl Robert A, The concept of power, Behavioural Science. 1957 
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ändra opinioner.12 Denna tendens framgår i arbetet eftersom själva syftet med hans essä är att 
ifrågasätta nuvarande struktur för förmågobeskrivning. 
 
Den muntliga källans är Max Ulleberg, tidigare gruppchef på en skyttepluton vid Sveriges 
insats i Tchad. Trovärdighet bedöms som stor eftersom personen i fråga är förstahands källa. 
Frågan i sig medger inte tolkningar. 

1.9 Disposition 
I kapitel 1 beskrivs metoden i uppsatsarbetet. 
 
Kapitel 2 beskriver inledningsvis Försvarsmaktens spårbarhetsmodell som används inom 
myndigheten för att beskriva förmågor. Detta för att skapa en grund för läsaren om hur 
förmågor framtas samt vad en förmåga är. Efter det beskrivs Hermanssons analysmodell och 
hans syn på förmågoställandet inom Försvarsmakten. Därefter behandlas operationaliseringen 
inför analysen. De faktorer som skall mätas och dess ingående värden beskrivs här för att 
skapa mätbara indikatorer. Med kunskapen från teorikapitlet som grund argumenteras dessa 
värden fram. 
 
Kapitel 3 beskriver hur Amfibiebataljon 2014 ser ut i dagens läge. Utifrån dokument från 
Amfibieregementet beskrivs kompanierna och dess utrustning samt vilka förmågor de anmält 
sig preliminärt kunna lösa. Andra delen av kapitlet består av en analys där Hermanssons teori 
och de faktorerna ur operationaliseringen mäts mot Amfibiebataljon 2014. Här presenteras 
även resultaten i tabellform 
 
I Kapitel 4 redovisas referenserna. 

                                                 
12 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan, 2010, s.338 
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2. Teori 

Inledningsvis i kapitlet beskrivs hur Försvarsmaktens utvecklingsplan för 2012 behandlar och 
klassificerar olika förmågor vilka ska kunna lösas av myndigheten. Detta för att skapa en bra 
grund som fortsatt teoriuppbyggnad kan basera på.  
 
Därefter redovisas det tidigare nämnda arbetet gjort av Hermansson där författaren tar upp 
viktiga slutsatser samt tydliggör hur skillnaden mellan Hermanssons analysmodell och 
Försvarsmaktens förmågokrav gestaltar sig och vilka faktorer som skiljer de båda åt. 
 
Slutligen kommer Hermanssons modell att revideras i syfte att göra den mer lätthanterlig 
vilket möjliggör en operationalisering av de faktorer som skall testas med hjälp av 
Amfibiebataljon 2014. 

2.1 Försvarsmaktens förmågobeskrivning 
Nedanstående begrepp är hämtade från Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) 2012 och 
är grund för planering av Försvarsmaktens verksamhet på kort och medellång sikt.13 
Utvecklingsplanen är utarbetad efter de uppgifter erhållna av regeringen. 
 
Deluppgifter  
Det finns fyra Deluppgifter och övergripande beskriver de mål och syften med 
Försvarsmaktens verksamhet kopplat mot svensk säkerhetspolitik. 
 
Dessa är en omskrivning av de uppgifter Försvarsmakten erhållit från regering och är just 
omskrivna på grund av att ambitionsnivåer skall friställas i mer generella termer samt för att 
kunna göra en distinktion mellan nationella och internationella perspektiv. 
 
Försvarsuppgifter  

Dessa är nedbrutna uppgifter som syftar till att kunna användas för att lösa de större 
Deluppgifterna och definierar dels vad Försvarsmakten kan bidra vid insats nationellt eller 
internationellt och dels annan verksamhet. Det finns 38 stycken Försvarsuppgifter är till del 
Försvarsmaktens egen tolkning av vilka uppgifter som krävs men även direkta styrningar från 
regering. Försvarsuppgifterna löses vanligen genom nyttjande av olika Insatsförmågor. 
 

Insatsförmågor  

Vilka Insatsförmågor som krävs vid ett givet tillfälle styrs av situationen samt vilka 
Försvarsuppgifter som skall lösas. Dessa är alltså generellt situationsanpassade och utgör 
grunden för vilka förband och materiel (Resurser) som anskaffas för att uppnå en eftersträvad 
effekt. Utvecklingen och framtagandet av Insatsförmågorna är gjorda ur svenska doktriner, 
regeringsstyrningar och i vissa fall underlag från EU. Totalt finns det 74 stycken 
insatsförmågor. 
 
 
 
 

                                                 
13 HKV 2011-02-04 23 320.52470 FMUP 12 
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Resurser 
Är till Insatsförmågorna kopplade förband eller materielsystem. Dessa varieras för att bidraga 
till Insatsförmågor och lösande av Försvarsuppgifter vilket styrs av förutsättning och 
tidpunkt. 

2.1.1 Spårbarhetsmodellen 
Utvecklingsplanen innehåller en s.k. spårbarhetsmodell, för att enklare och säkrare finna 
spårbarheten mellan kraven Försvarsmakten har kontra vilka förband som levereras. Detta 
bygger på ett flöde där större uppgifter, Deluppgifter, bryts ner till Försvarsuppgifter som i 
sin tur leder till ett antal Insatsförmågor. Dessa Insatsförmågor har sedan resurser kopplade 
mot sig, till största del förband men även olika materielsystem. 
 

 
Figur 1. Spårbarhetsmodell ur FMUP 201214 
 
Hermansson poängterar att utvecklingsplanen inte lyfter fram vilka alternativa motståndare 
dessa förmågor skall nyttjas mot. Inte heller beskrivs grundläggande faktorer såsom var eller 
med vilken grad av verkan. I Figur 1 ser vi insatsförmågan ”Förmåga att påverka [mål] på 
havsytan”, men vi vet att ”påverka” innebär allt mellan att avvisa via radio till att beskjuta 
målet. Det är alltså en ambitionsfråga, något som förvisso tas upp i utvecklingsplanen men 
ändå inte lyckas landa i ovannämnda parametrar. Under punkten 1.2.5 Aktuell uppsättning i 
dokumentet hittar vi: 

I den aktuella uppsättningen finns ambitionsnivåer uttryckta och de 
ingående delarna är relaterade till varandra. Det är en aktuell 
uppsättning som ligger till grund för arbete med att dimensionera 
insatsorganisationen.15 

 
Försvarsmakten hävdar alltså att en specifik uppsättning av Deluppgifter, Försvarsuppgifter 
och Insatsförmågor som i relation med resurserna, tillsammans med en viss tidpunkt och 
andra förutsättningar såsom scenarion, krav och ambitionsnivåer skapar de specifika förmågor 
som krävs där och då. Detta är otydligt uttryckt och ingenstans går att återfinna kriterier för 
dessa scenarion eller vilka ambitionsnivåer som finns. Det är detta som Hermansson försöker 
få bukt med i sin modell. 
 

                                                 
14 HKV 2011-02-04 23 320.52470 FMUP 12 Underbilaga 1.4, s.2 
15 Ibid. s.4 
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2.2 Hermanssons analysmodell för marina förmågor 
Hermanssons modell härstammar från ett arbete han gjorde under sina studier vid den 
Taktiska stabskursen vid Försvarshögskolan. Arbetet handlade om att bedöma svenska marina 
kapaciteter under de kommande tio åren. 

 
Hermansson menade att uppgiftsställningen inte var honom tillfreds, att den var tveksamt 
formulerad och att omfattning på arbetet ”inte medger en seriös analys”.16 Vidare framhäver 
han behovet av ett vetenskapligt ramverk vid värdering av en sådan uppgift och nyttjade då 
essä mediet till att utveckla en analysmodell för att kunna få svar på vad marinen kan göra. 
 
Hermansson är inte den enda som problematiserat detta. 2009 kom Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) med en skrivelse som behandlar bland annat ett behov av 
förmågoutvecklande arbete men även att man tydligare måste beskriva dessa förmågor.17 Vi 
har ovan sett att förmågospecificieringen i mångt och mycket är luddig, vilket gynna 
respektive förvirra beroende på vilken synvinkel man väljer. 
 
Detta problem försöker Hermansson korrigera genom att utgå ifrån FOI slutsats att 
”Ramvillkoren bör vara nedbrutna till en nivå som ger en entydig bild avseende vad ett 
förband ska klara av, samt under vilka omständigheter och inom vilka miljöer förbandet ska 
kunna verka”.18 Hermansson beskriver hur Försvarsmakten gjort tidigare, att i förbandets 
TOEM specificera en ”tänkt” motståndare, men att detta inte räcker till. Vi måste förutsätta att 
det finns mer än ett hot mot våra förband, något som genom tiderna inte varit en självklarhet. 
Att det är skillnad på att möta en invasion av reguljära militära enheter på vårt eget territorium 
och att möta irreguljära enheter i Afghanistan är en självklarhet. I en ideal situation är 
motståndaren alltid sig lik och beter sig rationellt, då med tonvikt på att de följer de lagar och 
normer som finns för att bedriva krigföring. En motståndare som inte gör det, kanske inte ens 
klassas som kombattant utan går utanför de konventioner som finns.19  
 
Till detta hör också vilken grad av verkan man önskar erhålla. Militära styrkor förknippas ofta 
med stridssituationer där skarp ammunition används. Men vid många tillfällen, särskilt under 
insatserna i Kosovo och Bosnien, har svensk militär använts för att skingra folkmassor, vara 
säkerhet vid demonstrationer och andra uppgifter kopplade mot den civila befolkningen.20 I 
dessa lägen finns det behov av förmåga att gradera sin verkan till exempel med gevär med 
plastkulor, sköldar och batonger. Detta går inte tydligt att utröna ur förmågodokumentet från 
Försvarsmakten, men är ändå en verklighet förbanden kan möta internationellt.  
 
Samma gäller den geografiska positionen där förmågan skall kunna lösas en påverkande 
faktor. Miljön är en avgörande faktor vid analysen och ett exempel på hur detta har påverkat 
svenska förband tidigare är beslutet att skicka delar ur en amfibisk styrka till en EU-ledd 
insats i Tchad. Detta krävde en vidareutbildning av stridsbåtförarna som i Tchad skulle utgöra 
fordonsförare istället.21 Miljön har alltså direkt påverkat förbandets förmåga att lösa uppgiften 
och resultatet av detta blev en fördröjning. För ett förband som Amfibiebataljonen blir detta 
alltså mycket tydligt då det förväntas att lösa uppgift både på land och i kustnära miljöer. 

                                                 
16Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, 2011-03-04 
17 Totalförsvarets forskningsinstitut, Behovsanalys avseende Försvarsmaktens förbandsmålsättningsarbete, FOI-
R.—2917—SE, 2009, s.13 
18 Ibid, s.33 
19 Bring & Körlof, Folkrätt för totalförsvaret, Tredje upplagan, 2007, s.97 
20 Tillberg, Svartheden & Engstedt, Uppdrag utland – Militära exempel från internationella uppdrag, 2007, s.85 
21 Max Ulleberg, GruppC TD01, 2011-04-18 



OP08-11  11 (36) 
Andreas Mikheel  2011/06/27 

Förutom det geografiska läget påverkar även väder och årstider.22 Problem som 
framkomlighet i skärgårdsavsnitt under vinterhalvåret är bara ett exempel.  

2.2.1 Hermanssons analysmodell 
För att kunna erhålla en lösning för detta problem hävdar Hermansson att en förmåga måste 
definieras utifrån tre faktorer: Önskad effekt, vilken miljö den skall kunna lösas och mot 
vilken motståndare.23 Se Figur 2. 
 

 
Figur 2: Hermanssons analysmodell 

 
Detta betyder att i denna ideala modell så har vi tre beroende faktorer, vilka i sig kan anta ett 
antal värden. För effekt har vi värdena 1, 2 och 3, för miljö faktorerna α, β, och γ samt 
motståndaren A, B och C. Dessa kan i sin tur kombineras så att ett totalt antal (i detta 
exempel) blir 27. Det finns alltså 27 scenarion där det i varje fall finns en unik kombination 
av önskad effekt, miljö och motståndare. Det kan redan nu tydas att detta komplicerar 
analysverktyget. Hermansson hävdar dock bestämt att ”… förmåga utgörs av kapaciteten att 
uppnå en viss effekt med en viss motståndare i en viss miljö”.24 
 
27 scenarion är dock långt ifrån verkligheten och de verkliga värden som variablerna kan 
anta. Med marinen som grund redogör Hermansson för vilka värden dessa kan anta.  

2.2.2. Motståndaren 
Som tidigare nämnt har motståndarläget förändrats för dagens Försvarsmakt. Under det kalla 
kriget då Sverige bedrev sin neutralitetspolitik var trovärdighet en viktig faktor för att vid en 
eskalering i konflikten kunna stå utanför.25 Den militära apparaten var ett verktyg politikerna 
hade för att höja denna trovärdighet. Med ett stort, modern försvar kunde de svenska ledarna 
visa för omvärlden att Sverige rustade, inte för att hjälpa någon av stormakterna utan för att 
sätta in militärt motstånd mot en angripare. Således var motståndaren på den tiden känd, 
antingen kom han från öst eller från väst. I praktiken var det en motståndare från öst som var 
rimligast och som det övades för att möta. Men i dagens Sverige existerar inte ett sådant hot.26  

                                                 
22 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, 2011-03-04, s.7 
23 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, 2011-03-04, s.4 
24 Ibid. s.4 
25 http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/16/35/d3d0db83.pdf  2011-04-22, s.25 
26 http://www.sweden.gov.se/sb/d/8669/a/93502  2011-04-18 
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Vilka är då de motståndare vi kan tänkas möta? Exempel hämtade direkt ur verklighetens 
Afghanistan är irreguljära styrkor, insurgenter, som genomför eldöverfall med finkalibrigt och 
minor samt hemmagjorda bomber s.k. IED. Denna motståndare är till mångt och mycket lik 
den vi planerat att möta under kalla kriget men faller ändå mellan stolarna då det är mycket 
svårt att påverka dessa preventivt.27 Andra motståndare hämtade ur insatser där svenskar 
deltagit är pirater under ME01. Pirater agerar genom att borda handelsfartyg och kräva 
lösensumma för att släppa kontrollen över dessa fartyg samtidigt som fartygets besättning 
hålls gisslan.  
 
Hermansson klassar fem kategorier av motståndare som han anser vara de huvudsakliga 
motståndarna mot marina styrkor. Författarens tolkning innebär att detta i huvudsak är flottan 
och inte amfibie som Hermansson syftar till. Dessa är: sjörövare (A), terrorister (B), mer eller 
mindre högteknologiska fientliga flottstyrkor (C), smugglare (D) och diktatorer eller 
krigförande parter (E).28 
Han baserar dessa på vilka motståndare sjöstridskrafter stött på under modern tid. 
 

2.2.3 Miljön 
Väderlek, geografisk position och temperatur påverkar i mångt och mycket soldaten längst ut 
på linan. Sverige delas in i totalt fyra olika klimatzoner: kallt, varmt, fuktigt och marina 
miljöer.29 Dessa zoner är hämtade från Nato och klassar även Sverige i olika köldzoner; C0 
till C2, där C2 står för Kallt.30 Eftersom alla förband skall kunna verka inom hela landet är 
alltså C2 klimatet normerande för förbanden. Det som inte pratas om i samma utsträckning är 
till vilken grad av värme förband skall klara av.  
 
I och med att Sverige inte har klimatzoner med den extrema värme som kan upplevas i övriga 
världen, t.ex. Tchad, Afghanistan och Adenviken31, platser där Sverige bidragit med militära 
styrkor är detta en faktor att ta hänsyn till. 
 
För en sjöstyrka är detta dock inte den största variationen eftersom sjögående enheter kraftigt 
begränsas under vinterhalvåret i Sverige p.g.a. isbildningen. Däremot förväntas sjöstyrkorna 
kunna genomföra operationer på öppet vatten och denna definition är alldeles för bred hävdar 
Hermansson. Han kombinerar världshaven i generella kategorier som stora/små, 
kalla/varma/tempererade. Detta resulterar i följande sex kombinationer: Stort och kallt (α), 
Stort och tempererat (β), Stort och varmt (γ), litet och kallt (δ), litet och tempererat (ε), litet 
och varmt(ζ).32 Observera att det inte görs en värdering i huruvida denna plats ter sig 
säkerhetspolitiskt, utan att det är mediet vatten och klimatfaktorer som klassas under punkten 
miljö. 
 
Dessa faktorer påverkar även ett mer land baserat förband som amfibiebataljonen. Bara det 
faktum att huvudtransportmedlet för bataljonen blir svårutnyttjat under vinterhalvåret 
påverkar även bataljonens möjlighet till att effektivt lösa sina uppgifter.  

                                                 
27 http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____4404.aspx  2011-05-15 
28 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, 2011-03-04, s.6 
29 Försvarsmakten, MSR 6 Manöverbataljon, 2010, s.25 
30 Standard NATO agreement STANAG 4370. Environmental testing 
31 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/Eunavfor--
Somalia/Fartygen-och-skyddsstyrkan-i-insatsen/ 2011-04-12 
32 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, 2011-03-04, s.7 
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2.2.4 Effekten 
Effekten, eller vad som skall uppnås, kan visa sig på olika nivåer inom den säkerhetspolitiska 
sektorn. Effekt på taktisk nivå innebär inte att effekt uppnås på den strategiska. Eftersom 
förmågor i slutänden innebär att förband genomför någonting, behandlar denna analysmodell 
endast den effekt som framkommer på taktisk eller lägre nivå. Effekt kan förklaras och 
definieras på många sätt beroende på vad vi syftar på. Den varierar beroende av vilken 
förmåga vi nyttjar oss av men en generalisering av begreppet är att vi försöker påtvinga 
motståndaren vår vilja.33 Vårt sätt att utöva makt är alltså att få motståndaren att reagera på 
vårt agerande, få denne att göra saker som med vår frånvaro inte skulle genomföras. 
 
Hermansson konstaterar att ”[f]ör att uppnå en önskad effekt krävs rätt sorts maktmedel i en 
tillräckligt stor kvantitet.”.34  Ur TRM, Taktikreglemente för marinen, hittas ett antal taktiska 
uppgifter och operationstyper.35 Även de taktiska uppgifterna anser Hermansson vara på för 
hög nivå för att en analys med denna modell kan nyttjas och kommer därför inte behandlas. 
Att bedömningen då blir ”skönsmässig” ser han ändå inte som ett problem då det alltid finns 
en felfaktor när man genomför bedömningar. 
 
Effekterna i denna modell härleds från de faktorer vi behandlat under punkten Motståndaren. I 
exemplet ovan exemplifierade vi fem stycken motståndare: sjörövare (A), terrorister (B), mer 
eller mindre högteknologiska fientliga flottstyrkor (C), smugglare (D) och diktatorer eller 
krigförande parter (E).36 För var och en av dessa motståndare måste en önskad effekt 
appliceras. Ett sätt att se på dessa är att effekten vi vill kunna påverka med måste vara i en 
ambitionsskala beroende på vad vi möter. Det är föga troligt att vi t.ex. skulle välja att 
nedkämpa smugglare, medan omhändertagande kan vara en lämpligare åtgärd. Hermanssons 
bedömning av effekter vi vill uppnå är: 1 bekämpa, 2 försvara mot, 3 stoppa, 4 visitera och 5 
omhänderta.37  

2.3 Utveckling av analysmodellen 
Enligt tidigare är slutsatsen att Hermanssons analysmodell ger ett stort utfall av scenarion, 
något som inte alltid är gynnsamt vid en analys eftersom risken blir en ”överanalys”. Eftersom 
resultatet blir många scenarion skapas dock en bra detaljförståelse över vad som krävs för att 
en förmåga ska lösas. Med andra ord är modellen lämpligare vid en detaljstudie vilket i 
många fall kan vara behovet. Men behovet av en mer generell modell uppenbarar sig också, 
och det är där författarens bidrag faller in.  
 
För att kunna generalisera modellen måste någon/några av faktorerna fasas bort. Nackdelen 
blir enligt tidigare ett icke så detaljrikt utfall, men målet måste alltid bli att en trovärdig analys 
kan göras. Av de tre faktorerna Effekt, Motståndare och Miljö finns det olika stora fördelar 
när man beaktar dessa i ett övergripande perspektiv. Förmågorna i Försvarsmaktens 
förmågospecificering är i sig effektfokuserade d.v.s. i grunden endast fokus på vad egna 
förband ska klara av, t.ex. Förmåga att påverka mål i luften. Till denna förmåga medföljer en 
beskrivning av vad ordet ”påverka” i sin tur har för typexempel: förstöra, nedtrycka och 
störa. Fokus ligger hela tiden på vad egna förband ska kunna genomföra men inte mot vilken 
typ av motståndare eller vart någonstans om vi utgår från Försvarsmaktens utvecklingsplan. 

                                                 
33 Försvarsmakten, MSR 6 Manöverbataljon, 2010, s 39 
34 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, 2011-03-04, s.8 
35 Försvarsmakten, TRM 1(A) – Taktikreglemente för marinen, 2010 
36 Hermansson Olof, Marina förmågor: En analysmodell, 2011-03-04, s.6 
37 Ibid. s.8 
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Detta kan tyckas räcka till på denna nivå eftersom kompletteringar av hur en typ-motståndare 
kan vara utrustad och hur förband ska kunna verka i olika miljöer regleras via reglementen. 
 
Motståndaren är viktig att känna, som uttrycket lyder: ”Keep your friends close but your 
enemies closer” och många militärteoretiker behandlar just hur förhållandet till motståndaren 
är. Exempel på dessa är historiska tänkare som Sun Tzu och Clausewitz men även moderna 
tänkare som William. S. Lind, John Boyd och John Nagl. Dessa belyser i sina verk någon 
grad av hur fienden skall ses och mötas. Lind använder sig av Clausewitz teori om 
Schwerpunkt, eller tyngdpunkt, för att beskriva hur de egna förbanden ska slå mot 
motståndaren. Tyngdpunkten är den del av motståndaren vars dennes förmåga till strid bygger 
på. Det kan vara ledaren, befolkningens stöd eller rent av enskilda fordon som är vitala för 
motståndarens logistik.  
 
Även om motståndaren är viktig vid analys så kan det konkretiseras till att vara en ”reguljär” 
motståndare vars sätt att kriga överensstämmer med vad de egna styrkorna förväntas göra, 
bland annat följa.38 Den andra varianten är en motståndare som inte gör detta utan agerar 
utanför dessa konventioner. Att blanda in olika varianter av dessa som Hermansson gör anser 
författaren vara en onödig process som resulterar i ett allt för stort utfall av scenarion. Han 
nämner som exempel fem stycken motståndare vid analys av förmågan ”Förmåga att påverka 
mål på havsytan”: sjörövare, terrorister, högteknologiska flottstyrkor, smugglare och 
diktatorer eller krigförande parter. Om dessa fem typ-motståndare konkretiseras får vi enligt 
ovan de som antingen följer krigets lagar eller så gör de inte det, antingen egenvalt 
(terrorister) eller på grund av att de inte utövar våld mot militär makt utan är endast ute efter 
ekonomisk vinst (sjörövare).  
 
Detta innebär att en generalisering av analysmodellen kan genomföras om vi bortser från 
faktorn motståndaren. Observera att motståndaren i mångt och mycket är det militära makter 
framtas för att mötas, det vill säga de förmågor som krävs för att hindra motståndaren. Jag 
hävdar dock att det inte är motståndaren i sig, utan på vilket sätt denne har möjlighet att 
påverka. Vi vet att en motståndare antingen kan påverka oss på land, i luften, på ytan, under 
ytan och i informationsarenan. Detta är vad vi måste skapa förmågorna utefter och inte stirra 
blint på motståndaren i sig. Lyckas vi precisera förmågorna för att möta dessa hot är det 
mindre viktigt vem denne motståndare de facto är.  
 
Hermanssons påstående om hur miljön påverkar ett lösande av uppgift beroende på vart på 
klotet den ska lösas stämmer i den mån att det finns skillnader. Med ett kritiskt synsätt blir det 
dock ett oförsvarbart antal faktorer när han exemplifierar.  
 
Slutsatsen blir att Effekten är det mest avgörande. Det är trots allt våra förband som ska kunna 
lösa en ställd uppgift och således blir det viktigast att utforma dessa så de klarar av att uppnå 
den önskade effekten.  
 
Om man däremot skulle lägga till faktorer som kan påverka kan man på det viset isolera vissa 
scenarier som anses aktuella för förbandet i fråga. Exempel på detta kan vara mjuka faktorer 
såsom politisk situation, ekonomi, tredje parts inverkan, civila aktörer med flera. 

                                                 
38 Bring & Körlof, Folkrätt för totalförsvaret, 2007, s.57 
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2.4 Operationalisering 
Operationalisering innebär att man skapar ett antal jämförelsepunkter med vissa 
bedömningskriterier som utgår från teorin och kopplas mot empirin. Detta möjliggör en 
vetenskaplig jämförelse där man först fastställer vilka saker som skall jämföras.39 
 
Syftet med detta är att skapa ett antal indikatorer där en jämförelse mellan vad Hermanssons 
teori påstår sig kunna utröna att ett förband ska klara av och hur väl ett förband, i detta fall 
Amfibiebataljon 2014, löser en förmåga. 
 
För att generellt kunna applicera dessa indikatorer måste de grundas i teorin och inte vid 
enskild förmåga. Gör man det senare riskeras en vinkling av resultatet eftersom indikatorerna 
då är gjutna för just den förmågan. Istället bör indikatorn vara en mätning av effekt kopplat 
mot motståndare och miljö. Dessa får sedan klassas in i en skala från låg till hög möjlighet att 
lösa ställd förmåga. 
 
Med Hermanssons teori framkommer tre tydliga indikatorer: effekt, motståndare och miljö. 
Dessa måste definieras vid analysen och den valda metoden är att anpassa dessa efter 
förmågan. Till exempel innebär det att endast de motståndare som är direkt kopplade mot 
förmågan i fråga kommer att benämnas. Det första som måste göras är att klargöra dessa tre 
indikatorers värden. 
 
Istället för att analysera vart och ett av dessa scenarier kan istället en värdering utifrån hur 
amfibiebataljon kan möta respektive motståndare, hur amfibiebataljon kan operera i de olika 
miljöerna samt till vilken grad den efterfrågade effekten kan utföras. Informationen 
presenteras i tabellform som speglar alla ingående scenarier. Ur tabellen framgår hur många 
scenarier där förband teoretiskt kan hävda att de kan lösa förmågan. 
 
Varför just dessa faktorer valts i denna uppsats är att de sammanfattar de olika hoten på ett 
generellt sätt. Ur mina förslag för utveckling av modellen måste de ingående faktorerna 
generaliseras för att begränsa till ett hanterbart antal faktorer. Grundtanken är att ha en 
konventionell motståndare och en icke-konventionell motståndare samt övriga som inte kan 
klassas in i ovanstående kategorier. Vid miljövalet har de miljöer där Amfibiebataljonen kan 
tänkas operera i, med fokus på den marina arenan som har varit typisk för bataljonen tidigare. 
Effekten har kopplats enligt tidigare mot vilken motståndare samt vilka effekter som ur ett 
logiskt perspektiv bör kunna genomföras. 

2.4.1 Förmåga 1 
Den förmåga som kommer analyseras är ”Förmåga att påverka mål i luften”.40 Ur 
förmågobeskrivningen återfinns beskrivningen: ”Förmåga att t.ex. förstöra, neutralisera, 
nedtrycka eller störa mål i luften”. 41 

 
Denna förmåga har valts eftersom den ger en tydlig bild av hur Hermanssons modell kan 
fungera. Även om förmågan i sig inte är en huvuduppgift för bataljonen så ger det ett resultat 
som kan belysa betydelsen av modellen. Ur denna kommer motståndare, miljö och effekt 
framtas och därefter beskrivs mer detaljerat varje indikators specificering. Nedanstående 

                                                 
39 Bjereld, Demker, Hinnfors, Varför vetenskap?¸ 2002, s.107 
40 HKV 2011-02-04 23 320.52470 FMUP 12 Underbilaga 1.4 
41 Ibid. 
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faktorer genererar totalt 27 scenarion där Amfibiebataljon skall ha resurser för att kunna lösa 
förmågan.  
 
Motståndare 
Dessa kan delas in i tre kategorier, snabbgående flyg (1), långsamgående flyg (2) och robotar 
(3).42 De tre typ-motståndarna är hämtade ur ett tidigare Amfibiereglemente.43  
 
(1) Snabbgående flyg 
Till gruppen snabbgående tillhör sådana aeriala enheter med en topphastighet på över ljudets 
hastighet (Mach >1). Exempel är stridsflygplan.  
 
(2) Långsamgående flyg 
Långsamgående flyg består av enheter vars hastighet underskrider ljudets hastighet. Exempel 
är helikoptrar och UAV.44 
 
(3) Robotar 
Obemannade farkoster som avfyras mot ett mål. Dessa kan styras med olika tekniska 
lösningar såsom tråd, laser eller förprogrammerad färdplan. De kan också vara ”dumma” i den 
bemärkelsen att användaren avfyrar roboten och har därefter ingen möjlighet att påverka var 
den ska träffa. Exempel är Robot 17 och Robot 57. 
 
Till skillnad mot de två tidigare typ-motståndarna är robotsystem svårare att upptäcka. Dels 
eftersom de är svårare att upptäcka med radar och dels eftersom de kan avfyras från flertalet 
punkter i terrängen. Generellt sätt har marktrupper mycket svårt att påverka dessa efter att de 
har avfyrats då det krävs en sensor för att upptäcka och därefter identifiera och lokalisera 
roboten.45 Därtill krävs ett system som klarar av att med precision bekämpa målet. Eftersom 
marktrupper, till skillnad från stridsflyg och fartyg, har förhållandevis stora ytor där de verkar 
är det mindre viktigt med antirobotsystem. 
 
Miljö 
De miljöerna Amfibiebataljonen innan 2014 hade att verka i har främst varit skärgårdsmiljö 
eller kustnära områden. Även genom de förändringar som genomförs inför Amfibiebataljon 
2014 kan ett par generella miljöer tänkas; Kustnära miljöer (A), Hamnområden (B) och 
fastlandet (C). Amfibiebataljonen må vara försedd med stridsbåtar men dessa klarar inte den 
sjö som uppkommer i de stora haven. 
  
(A) Kustnära miljöer 
Skärgårdsmiljöer, floddeltan och inlopp där möjligheten för rörlighet på vatten medges. Även 
de områden som utgör övergången mellan vatten och land.46 
 
(B) Hamnmiljö  
Större och mindre hamnar där civila fartyg lastar på och av. Detta är ett typfall av område som 
kräver en amfibieförmåga eftersom det kräver personal både i land och på vattnet.47 

                                                 
42Robotar är den militära benämningen av Missil 
43 Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon, 1998 
44Unmanned Aerial Vehicle eller förarlöst flygplan 
45FOI, Skydd mot precisionsbekämpning av anläggningsplattformar – Förstudie, ISSN 1650-1942, 2002 
46 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, 2005, s.29 
47 Ibid. s.68 
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(C) Fastland 
Landområden som inte medger förflyttning med båtar utan kräver antingen landfordon eller så 
sker förflyttning till fots. Insatsen i Tchad är ett exempel på amfibiska förband som opererar 
på land. 
 
Effekt 
Effekten vi vill uppnå mot ett luftmål är givetvis beroende av typen av flyg. Är det ett civilt 
flygplan är första åtgärden inte att beskjuta denna utan att avisa från platsen. I 
förmågobeskrivningen står det förstöra, neutralisera, nedtrycka eller störa. Konkret handlar 
det alltså om att kunna nedkämpa (α), varna (β), skydda från (γ). 
 
(α) Nedkämpa 
Ur Kustartillerireglemente Amfibiebataljon står följande definition av att nedkämpa: ”Bryta 
fiendens anfalls- eller motståndskraft och stridsvilja på en viss plats eller inom angivet 
område.”.48  

 
Detta kan omskrivas till att försätta motståndaren ur stridbart skick, med andra ord 
motståndaren ska inte kunna genomföra sin planerade verksamhet.49 
 
(β) Varna 
Med uppgiften varna innebär förmågan till gradvis verkan, att kunna kommunicera eller 
avvisa motståndare utan att använda dödligt våld. Detta kan genomföras med radio, 
varningsskott eller andra medel. Detta är inte en reglementerad uppgift, även om det i en 
remiss av Orderhandbok Amf 2010 lyfts fram som en potentiell framtida uppgift.50  
 
(γ) Skydda från 
Möjlighet att erhålla skydd från motståndarens flygföretag. Detta kan genomföras genom att 
beskjuta flyg eller genom att maskera och genomföra dolt uppträdande. I 
Markstridsreglemente 1:4 Nomenklatur Markstrid beskrivs begreppet skydd som de åtgärder 
som görs för att undvika upptäckt, lokalisering och bekämpning för att begränsa förluster vid 
bekämpning.51 

2.4.2 Förmåga 2 
Den förmåga som kommer analyseras är ”Förmåga att påverka mål på havsytan.” . Ur 
förmågobeskrivningen beskrivs förmågan enligt följande: ”Förmåga att t.ex. förstöra, 
neutralisera, nedtrycka eller störa mål på havsytan.”.52 
 
Förmågan har valts eftersom det i tidigare organisationer, under invasionsförsvarets tid var en 
av amfibiebataljonens huvuduppgifter53 men även för att kontrastera mot föregående 
förmågas som inte varit huvuduppgift inom bataljonen. 
Vid framtagandet av indikatorerna har en tolkning på förmågan gjorts. Det har resulterat i 
slutsatsen att civila fartyg inte behandlas. Exempel på detta är smuggling, gisslansituationer 
eller annan piratverksamhet. Endast de som är ett direkt hot mot militära förband behandlas. 
 

                                                 
48 Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon, 1998, s.68 
49 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 1:4 Nomenklatur Markstrid (Förhandsutgåva 2), 2010, s.24 
50 Sjöstridsskolan (Svantesson & Camél), OrderH Amf 2010, 2010-02-25, s.22 
51 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 1:4 Nomenklatur Markstrid (Förhandsutgåva 2), 2010, s.19 
52 HKV 2011-02-04 23 320.52470 FMUP 12 Underbilaga 1.4 
53 Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon, 1998, s.23 
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Ur denna kommer motståndare, miljö och effekt framtas och därefter beskrivs mer detaljerat 
varje indikators specificering. Nedanstående faktorer genererar åtta olika scenarion.  
 
Motståndare 
(4) Ytstridsfartyg 
Ytstridsfartyg eller örlogsfartyg definieras till att det skall tillhöra en stats väpnade styrkor 
samt att de är utmärkta med symboler för fastställande av nationalitet. En officer skall äga 
befälsrätten över fartyget. Fartyget behöver inte vara statligt, utan kan vara ”inhyrt” men 
måste då följa ovanstående regler.54 
 
(5) FIAC 
Fast intruder attack craft eller Fast incoming attack craft är en mindre snabbgående båt 
bestyckad med handeldvapen, sprängämnen eller självmordsbombare.55 Exempel på tillfälle 
då en FIAC lyckats skada ett modernt örlogsfartyg är år 2000 då USS Cole sprängdes av en 
självmords FIAC.56 Dessa kan åsamka stor skada och blir betydligt svårare att upptäcka i 
hamnområden där många småbåtar rör sig. 
 
Miljö 
(D) Kustnära miljöer 
Skärgårdsmiljöer, floddeltan och inlopp där möjligheten för rörlighet på vatten medges. Även 
de områden som utgör övergången mellan vatten och land.57  
 
(E) Hamnmiljö 
Större och mindre hamnar där civila fartyg lastar på och av. Detta är ett typfall av område som 
kräver en amfibieförmåga58 eftersom det kräver personal både i land och på vattnet. 
Fastlandet behandlas inte här då förmågan inte kan appliceras i den miljön. 
 
Effekt 
(δ) Nedkämpa 
Innebär att försätta motståndarens enheter ur stridbart skick. Effekten skall alltså vara att den 
åsamkande skadan ska omöjliggöra enhetens fortsatta funktionalitet. Nedkämpa är en högre 
ambitionsnivå än bekämpa.  
 
(ε) Bekämpa 
Begränsa motståndarens stridsförmåga med de medel som de lokala förutsättningarna medger. 
Här kan motståndaren fortfarande agera men med begränsad handlingsfrihet på grund av 
skadorna. Ambitionsnivån är lägre än vid nedkämpa.59 

                                                 
54Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, 2005, s.17 
55Andreas Wrang, Självständigt arbete i krigsvetenskap, FHS, 2010, s.8 
56http://www.globalsecurity.org/security/profiles/uss_cole_bombing.htm 2011-05-12 
57 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, 2005, s.29 
58 Ibid. s.68 
59 Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon, 1998, s.23 
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2.4.3 Resultatkriterier 
Låg förmåga 
Klarar inte av att lösa förmågan med undantag för en faktor. 
Exempel: Miljön kan hanteras men inte med avsedd effekt mot specifik motståndare. 
Markeras med röd färg. 
 
Medel förmåga 
Klarar av att lösa förmågan till stor del med undantag för enstaka faktorer. 
Exempel: Effekten mot motståndaren kan genomföras men ej i en specifik miljö. 
Markeras med gul färg. 
 
Hög förmåga 
Klarar av att lösa förmågan med alla faktorer. 
Exempel: Kan genomföra rätt effekt mot en motståndare i en viss miljö. 
Markeras med grön färg. 

3 Empiri – fallstudie  
Här kommer Amfibiebataljon 2014 beskrivas inledningsvis övergripande och därefter mer 
detaljerat för att skapa förutsättningar för en analys. Efter det analyseras bataljonen mot 
tidigare definierade faktorer. 

3.1 Amfibiebataljon 2014 
På den svenska försvarsmaktens hemsida finns följande beskrivning av amfibieregementet: 

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land. Förbandet har 
förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna 
styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att 
passera genom ett särskilt område.  

Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på 
land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, 
granatkastare och andra vapensystem. Med hjälp av de snabbgående 
stridsbåtarna uppnår man en god rörlighet. Amfibieförbandet har god 
förmåga att verka i såväl nationella miljöer som internationella.60 

Huvuddelen av regementet består av Amfibiebataljonen. Övriga delar behandlas ej här. 
Beskrivningen ovan är en generell beskrivning av förbandet men belyser inte de framtida 
planerna på hur förbandet skall utvecklas. I regeringens proposition 2008/09:140 återfinns de 
förslag som angivits för framtida utformning av förbandet. Här står bland annat följande: 
 

Dagens amfibiebataljon omorganiseras till en manöverbataljon med amfibisk 
förmåga. Bataljonen ska med viss tillförd materiel kunna uppträda som lätt 
infanteribataljon i likhet med övriga manöverbataljoner i 
markstridskrafterna. Amfibiebataljonen ska ha fokus på strid i kustnära 
storstadsmiljö och hamnområden och utrustas med materiel inklusive 
stridsbåtar ur nuvarande amfibiebataljon. Amfibiebataljonen ska utvecklas i 
nära samverkan med övriga manöverbataljoner.61 

                                                 
60 http://www.forsvarsmakten.se/amf1/ 2011-04-28 
61 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/29/57/853ca644.pdf 2011-04-28 
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De förmågor som är anmälda i Preliminära TOEM 62 är: 
 

Typ   Nr Namn Beskrivning 
Engagement E 201 Förmåga att påverka 

mål på havsytan 
Förmåga att t.ex. förstöra, 
neutralisera, nedtrycka eller störa 
mål på havsytan 

Engagement E 203 Förmåga att påverka 
mål på marken 

Förmåga att t.ex. förstöra, 
neutralisera, nedtrycka eller störa 
mål på marken 

Engagement E 212 Förmåga att påverka 
mål i amfibisk miljö 

Förmåga till väpnad strid i grunda 
vatten, skärgård, större floder och 
floddeltan och där ingående 
mediaövergångar mellan 
vattenområde och land. 

Engagement E 213 Förmåga att påverka 
mål i urban miljö 

Förmåga till väpnad strid i urban 
miljö, med [små] ytor och en 
blandning av egna, civila och 
motståndarens enheter samt med 
stora krav på målidentifiering och 
graderad verkan. 

ISTAR I 312 Förmåga till 
inhämtning för att 
erhålla identitet och 
signaturer 
(MASINT) 

Underrättelser från bearbetning av 
[information] rörande främmande 
objekts karaktäristika främst 
utgående ifrån utsänd/-a eller 
reflekterad/-e energi, signaler eller 
ämnen. 

Movement M 405 Förmåga till 
landstigning 

Förmåga att etablera enheter från 
sjön på en fientlig eller potentiellt 
fientlig strand 

Protection P 503 Förmåga att skydda 
objekt på marken 
mot angrepp 

Förmåga att skydda objekt, 
infrastruktur eller egna förband på 
marken mot angrepp 

Protection P 513 Förmåga till 
eskortering till sjöss 

Förmåga att eskortera objekt, såväl 
militära som civila till sjöss 

Engagement E 204 Förmåga att påverka 
mål i luften 

Förmåga att t.ex. förstöra, 
neutralisera, nedtrycka eller störa 
mål i luften 

ISTAR I 304 Förmåga till 
inmätning och 
överföring av 
målinformation 

Förmåga till inmätning och 
överföring av målinformation till 
annat förband 

Movement M 406 Förmåga till 
luftlandsättning 

Förmåga till insats omedelbart efter 
tilltransport luftvägen eller efter 
fallskärmsfällning. 

Support S 715 Förmåga att 
genomföra 
räddningsoperationer 
till sjöss (SAR) 

Förmåga att vid låg hotnivå hitta och 
rädda personal till sjöss 

 
 

                                                 
62 Amfbat 2014, PowerPoint, 1. Amfibieregementet, 2011-04-14  
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Amfibiebataljon 2014 består av sex stycken kompanier som är specificerade för att lösa 
förmågorna. Informationen nedan är hämtad ur ett tidigare arbete av Magnus Kahlin samt 
dokument tillhandahållna från 1. Amfibieregementet.63 Organisationsskiss över bataljonen 
återfinns i Bilaga 1. 
 
Amfibieskyttekompani sjögående (2st) 
Kompanierna utgör bataljonens manöverkompani vilket innebär att de i huvudsak används för 
att lösa stridsuppgifter med sina skytteplutoner och understödspluton. Skyttegrupperna har en 
bred arsenal med Automatkarbin 5, Granattillsats 40mm, Granatgevär, Kulspruta m/58, 
Kulspruta m/90, handgranater, tung kulspruta 12,7mm och granatspruta 40mm.  Rörligheten 
på sjön erhålls av Stridsbåt 90 samt gruppbåtar. Väl på land sker förflyttningar till fots. 
Stridsbåtarna är bestyckade med tre stycken tunga kulsprutor, två fastmonterade som styrs av 
föraren samt en tung kulspruta alternativt granatspruta med skytt i ringlavett. 
Kompaniet är uppbyggt av en stabs och tross pluton, tre stycken skytteplutoner och en fjärde 
understödspluton som är bestyckade med olika tyngre understödssystem såsom granatkastare 
och Rb17. 
 
Amfibieskyttekompani mark (1 st) 
Kompaniet utgör den tredje manöverkompani och är till största del uppbyggt enligt 
ovanstående kompani. Skillnaden är främst i transportmedlet som här utgörs utav Bandvagn 
309 samt att kompaniet inte i grunden har några Stridsbåt 90 bundna till sig. Däremot finns 
det stridsbåtar på Underhållskompaniets transportpluton som kan tilldelas detta kompani vid 
behov. Bandvagnarna kan transporteras till ny plats inom bataljonen med hjälp av trossbåtar 
& svävare. Detta binder dock upp enheter och påverkar underhållstransporterna negativt.  
 
Ledningskompaniet 
Löser de ledningsbehov som krävs på bataljonen. Består av en sambandspluton, stab och 
trosspluton, amfibiepionjärpluton och en understödsledningsgrupp. Kompaniet är ansvarigt 
för att upprätta ett yttäckande samband för bataljonen samt bistå med ammunitionsröjnings 
kompetens både under och över ytan. Transporter sker med hjälp av Stridsbåt 90, gruppbåtar, 
en trossfärja samt ledningsbåtar. 
 
Underhållskompaniet 
Kompaniets främsta uppgift är att tillse att uthållighet på bataljonen kan vidmakthållas. Med 
detta innebär att förnödenheter såsom mat, vatten, ammunition, reservdelar och drivmedel 
fördelas ut på bataljonen samt att reparationer av fordon, ledningsutrustning och vapen 
genomförs. Här hittas även bataljonens huvudsakliga sjukvårdsberedskap. Kompaniet har en 
stor mångfald i transportplattformar: Stridsbåt 90, gruppbåt, lätt trossfärja, svävare och ett 
större trossfartyg samt bandvagnar. För landtransporter finns fyrhjulingar och till viss gräns 
kan även de tre svävarna genomföra transporter upp på land. Underhållsprincipen är att det 
större trossfartyget utgör en underhållsomgång, det vill säga fartyget hämtar förnödenheter 
från logistikförband i land eller till sjöss. Denna princip kan ändras beroende på 
omständigheter och vilket logistikstöd som finns på plats.64 De ingående enheterna är Stab 
och tross tropp, försörjningspluton, förplägnadspluton, reparationspluton, transportpluton och 
sjukvårdspluton. 
 
 
                                                 
63 UTOEM Amfbat 2014  Org, PowerPoint, 1. Amfibieregementet, 2011-04-14  
Kahlin Magnus, Självständigt arbete i krigsvetenskap, FHS, 2010-06-27 
64 Kahlin Magnus, Självständigt arbete i krigsvetenskap, FHS, 2010-06-27, s.15 
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Koppling mot teorin 
I tidigare del diskuterades utvecklingen av analysmodellen. Vid analys av ett förband som 
Amfibiebataljon återfinns att Miljö  har stor betydelse eftersom förbandet rör sig på både land 
och vatten. Om vi vill använda oss av Amfibiebataljonen vid en strikt landuppgift utan 
tillgång till transport på vatten begränsas transportkapaciteten och rörelsefriheten avsevärt.65 
Utvecklingen av Amfbat 2014 från tidigare organisation årsmodell 2010 är bland annat att det 
skall ske en ökning i förmågan att operera på markarenan66 vilket direkt kan tolkas till att 
insatser och uppgifter långt från närmaste vatten kan ges till förbandet. Inför 
Amfibieförbandet insats i Tchad 2007 krävde den nya miljön utökad utbildning, dels hur 
materiel och personal fungerar under de nya förhållandena dels hur taktiken måste anpassas 
för strid i öken.67 Miljön blir helt enkelt för viktig för att kunna bortse ifrån vid en analys. 
 
Bataljonen har i grunden ingen förmåga att använda sjöminor då den kompetensen finns på 
Bevakningsbåtskompaniet som inte ingår i bataljonen. Även luftvärnet är mycket begränsat på 
bataljonen. Tidigare har Rb70 ingått i Amfibiebataljonen, men i den nya 2014 organisationen 
finns endast den tunga kulsprutan som truppluftvärn. 

3.2 Analys 

3.2.1 Förmåga 1 
Motståndare 
(1) Snabbgående flyg 
Eftersom de rör sig med höga hastigheter är det mycket svårt att påverka dessa med bara 
manuella eldhandvapen. Teknologin får här komma till hjälp och det finns flera land-till-
luftmåls robotar i världen som klarar just att skjuta ner moderna stridsflyg.  
 
Amfibiebataljon besitter inte några sådana vapensystem, tidigare hade bataljonen Robot 70 
som hade god förmåga att nedkämpa fientliga flygföretag.68 Det system förbandet använder 
sig av i 2014 organisationen är en tung kulspruta med 12.7mm ammunition. Luftförsvar 
benämns i Försvarsmaktens Målbildsperspektiv inför Försvarsbeslut 2004 som en förmåga att 
kunna identifiera, bekämpa samt hämta underrättelser om fientligt flyg i luften.69 
Amfibiebataljon har således låg till ingen förmåga att påverka snabbgående flyg. 
 
(2) Långsamgående flyg 
Helikoptrar rör sig långsammare än stridsflyg men besitter även en högre rörlighet i form av 
vändning och oförutsägbara manövrar. Ändock har amfibiebataljonen större möjlighet att 
nedkämpa en flygande helikopter med sina eldhandvapen och understödsvapen. Om 
motståndaren använder helikopter för transporter kan ett eldöverfall med granatkastare, 
granatgevär och Rb 17 genomföras när helikoptrarna väl står på marken. Detta är en generell 
analys och skillnader mellan attack helikoptrar såsom den amerikanska Apache och Sveriges 
kommande transporthelikopter, HKP 14, behöver inte nödvändigtvis lyftas in. 
Precisionsbekämpning av dessa typer av flyg finns ej inom bataljonen. Bataljonen bedöms 
ändå besitta god förmåga att påverka Långsamgående flyg. 

                                                 
65 Se fordonsfördelning i Bilaga 1. 
66 UTOEM Amfbat 2014  Org, PowerPoint, 1. Amfibieregementet, 2011-04-14  
67 Max Ulleberg, GrpC, TD01, 2011-04-27 
68http://www.saabgroup.com/en/Land/Weapon-Systems/Ground-Based-Air-Defefence-Missile-
Systems/RBS_70_Man_Portable_Air_Defence_Missile_System/ 2011-05-12 
69 HKV 2003-02-28 23 210:63182 
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(3) Robotar 
Amfibiebataljon besitter inga system med förmåga att påverka en avfyrad robot. Däremot kan 
bataljonen genomföra maskering av både personal och materiel för att försvåra upptäckt och 
på så vis undvika ett robotangrepp. En annan aspekt är att bataljonen är uppbyggt av små 
enheter och således blir effekten för motståndaren låg samtidigt som denne riskerar att avslöja 
sin position. Med underrättelser och kunskap om motståndarens faktiska arsenal, kan 
förflyttningar ske genom områden där land-till-land robotar inte kan avfyras t.ex. täta 
skogspartier och kuperad terräng. 
 
 Eftersom det inte finns några direkta skyddsmedel mot robotar blir förmågan endast medel 
vid faktorn (γ) skydda från. Övriga faktorer medger låg förmåga till påverkan.  
 
Miljö 
(A) Kustnära miljöer 
Amfibiebataljonen kan med god rörlighet verka i denna miljö. Båtar och fartyg gör det möjligt 
att transportera både personal och materiel till området där behov finns. Utav de stora öppna 
vattenytorna medges god sikt vid rätt förhållanden och de tyngre sjömålsrobotarna kan 
användas. Vattnet medger även möjligheten till bra radio stråk vilket ökar den teoretiska yta 
vart man kan inneha radiosamband.70 Sedan Amfibiebataljons uppkomst och framåt har denna 
miljö varit specificerande för utvecklingen av förbandet.71 Amfibiebataljon bedöms ha god 
förmåga att verka i denna miljö. 
 
(B) Hamnmiljö 
Amfibiebataljonen har i förmågospecificeringen anmält att förmågan E 213 Förmåga att 
påverka mål i urban miljö. Med skyttekompanierna i allmänhet och det markburna förbandet i 
synnerhet är även denna miljö gynnande för amfibiebataljonens strid. Bandvagnarna erbjuder 
även underhållstransporter på land. Amfibiebataljon bedöms ha god förmåga att verka i denna 
miljö. 
 
(C) Fastland 
Förbandets uppsättning i grund medger endast begränsad möjlighet till agerande på fastlandet. 
Med bandvagnarna kan ett kompani hållas förhållandevis rörligt medan övriga bataljonen inte 
kan transportera sig nämnvärt förutom till fots. Båtar och fartyg kan här inte brukas vilket 
begränsar bataljonens rörlighet. Vid användande av tre kompanier bör en främre 
underhållsplats upprättas varifrån underhåll samt vissa vapensystem kan lagras och mot 
begäran köras ut med fyrhjuling eller bandvagn efter behov. Amfibiebataljon bedöms ha 
medel förmåga att verka i denna miljö. 
 
Effekt 
(α) Nedkämpa 
Bataljonen har viss förmåga att nedkämpa långsamgående flyg. Optimalt är om målet består 
av en helikopter som står på marken. Mot snabbgående flyg samt robotar bedöms det inte 
finnas något effektivt system för att nedkämpa dessa. Därav bedöms Amfibiebataljon ha låg 
förmåga att få denna effekt. 
 
 
                                                 
70 Lars Martinsson, Litet Antennkompendium, MHS K, 2008-03-18 
71 Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon, 1998, s.18 
UTOEM Amfbat 2014  Org, PowerPoint, 1. Amfibieregementet, 2011-04-14  
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(β) Varna 
Ombord på fartygen finns civil radioapparatur som kan användas för att kontakta civila 
instanser. På detta sätt kan inkommande flyg avvisas. Det kan även avfyras varningsskott för 
att markera bataljonens närvaro. Eftersom bataljonen inte kan ha direktkontakt med 
flygfarkoster bedöms ha medel förmåga att få denna effekt 
 
(γ) Skydda från 
Amfibiebataljonen har inte möjlighet att med aktiva system skydda sig från vare sig 
snabbgående flyg eller robotangrepp. Däremot kan bataljonen enligt tidigare sträva efter att 
minska sina signaturer genom maskering, radio disciplin, ljud och ljus disciplin m.m. 
Eftersom endast passiva metoder finns tillgängliga bedöms bataljonen ha medel förmåga att få 
denna effekt. 

3.2.2 Förmåga 2 
Motståndare 
(4) Ytstridsfartyg 
Mot ytstridsfartyg lämpar sig Robot 17 (Rb17) mycket väl. Roboten är en omgjord version av 
den amerikanska helikopter-burna roboten HELLFIRE.72 Systemet är bärbart vilket möjliggör 
stor flexibilitet vid utplacering. Med övriga vapensystem kan eldöverfall mot motståndares 
fartyg göras vid gynnsam terräng, men begränsas kraftigt av vapensystemens ballistiska 
räckvidd om jämförelse med Rb 17 görs. 
 
Navigationsradar på alla båtar och fartyg förutom gruppbåtarna möjliggör upptäckt och 
lokalisering av mål. Dessa kan sedan via stridsledningssystem inom bataljonen 
vidareförmedlas till andra förband eller inom det egna förbandet. Bataljonen bedöms ha god 
förmåga att påverka denna motståndare. 
 
(5) FIAC 
Svårt att upptäcka med navigationsradar är svår att urskilja från icke-fientliga båtar. 
Stridsbåtarna som har eget självskydd i form av ringlavett med 12,7 mm kulspruta kan, i 
kombination med sin höga hastighet på cirka 30 knop73, möta dessa hot när de väl upptäckts 
och identifierats. Bataljonen bedöms ha god förmåga att påverka denna motståndare. 
 
Miljö 
(D) Kustnära miljöer 
Se ovanstående (A) Kustnära miljöer. 
Rörligheten för amfibiebataljonen är god i denna miljö. De öppna vattenytorna medger god 
sikt och möjlighet att effektivt använda sjömålsrobot. Amfibiebataljonen bedöms ha god 
förmåga att verka i denna miljö. 
 
(E) Hamnmiljö 
Se ovanstående (B) Hamnmiljö. 
Skyttekompanierna i allmänhet och det landburna i synnerhet har god förmåga att verka i 
denna miljö. Rörligheten ökas vid användande av bandvagnarna. Amfibiebataljonen bedöms 
ha god förmåga att verka i denna miljö. 
 
 

                                                 
72http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Vapen/Sjomalsrobot-17/ 2011-05-12 
73http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/fartyg/Stridsbat-90/ 2011-05-12 
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Effekt 
(δ) Nedkämpa 
Amfibiebataljonens förmåga att nedkämpa mål på havsytan beror till huvudsak av typ och 
storlek på motståndarens ytstridsfartyg. Amfibiebataljonens huvudsystem för påverkan av 
större fartyg är Rb 17. Fartyg med aktiv anti-robot skydd eller ”hard kill” system såsom den 
amerikanska Phalanx74 bedöms svårare att påverka. Ytterliggare finns det även ”soft kill” 
system vilket innebär att metallremsor och facklor skjuts ut från fartyget för att vilseleda den 
inkommande roboten. Detta förutsätter dock att roboten antingen har en radarmålsökare 
alternativt värmesökare. Rb 17 styrs genom lasern från belysarenheten vilket ger ett 
oberoende av dessa ”soft kill” motmedel. 
 
Övriga vapensystem inom bataljonen som kan nedkämpa mindre fartyg och båtar är de tyngre 
kulsprutorna och granatsprutorna. Använder man ammunition med lägre kaliber tvingas man 
befinna sig väldigt nära målet och effekten blir inte särskilt stor. Indirekt eld i form av 
granatkastar eld kan användas men blir ineffektivt mot snabbgående fartyg. Förmågan att 
använda sjöminor finns inte inom bataljonen vilket begränsar effekten. Bataljonen bedöms ha 
medel förmåga att nå denna effekt. 
 
(ε) Bekämpa 
Möjligheten att bekämpa motståndaren är högre än att kunna nedkämpa den samme. Detta 
eftersom det är olika ambitionsnivåer i vilken effekt som önskas. För att bekämpa klarar de 
flesta vapensystem inom bataljonen att lösa, även om Rb 17 även här får anses vara 
huvudvapnet. 
 
Denna uppgift har under många år varit en av de viktigaste uppgifterna hos bataljonen då vi 
innehade invasionsförsvar.75 Tillsammans med fasta kustartilleripjäser skulle amfibiebataljon 
understödja de platser som behövde förstärkas upp. Därav finns en stor förståelse och 
erfarenhet för lösandet av förmågan vilket blir en icke mätbar faktor att beakta. Bataljonen 
bedöms ha god förmåga att nå denna effekt. 

                                                 
74http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/systems/mk-15.htm 2011-05-13 
75 Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon, 1998, s.19 
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3.3 Resultat 
Nedan presenteras resultatet från analysen i tabellform. Faktorerna är markerade med färger: 
Rött innebär låg förmåga-, gul innebär medel förmåga- och grön innebär god förmåga för 
Amfibiebataljonens hantering av respektive faktor. Nedan följer en färgbeskrivning om 
utskrift sker skrivare som endast kan göra svartvita utskrifter. 

  
 

 

3.3.1 Resultat Förmåga 1 
Ur Tabell 1 framgår det tydligt att motståndaren är en stor begränsning för bataljonens 
förmåga att påverka mål i luften. Medan långsamgående flyg (2) kan hanteras så är de två 
andra faktorerna en begränsning. Miljöerna å andra sidan är till stor del hanterbart för 
bataljonen. Det ända undantaget är (C) Fastland, främst p.g.a. det föga antalet markfordon. 
Effekten har bataljonen viss möjlighet att uppnå men långt ifrån en god förmåga.  
 
Tabell 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
α 

 
β 
 

 
γ 

 
I Tabell 2 är samtliga 27 scenarion upprättade med respektive färg. Färgerna representerar 
liksom de enskilda faktorerna hur väl bataljonen klarar av att hantera och uppträda i 
respektive scenario. En översiktlig slutsats är att bataljonen har svårt att hantera förmågan i 
fråga. I princip är endast scenarion där skydd finns med som bataljonen klarar med god 
förmåga. Även om det inte finns aktiva system för att skydda sig mot respektive motståndare 
så är den passiva delen d.v.s. maskering m.m. tillräcklig. Sammanslaget är slutsatsen att 
Amfibiebataljon 2014 besitter låg förmåga att hantera ”Förmåga att påverka mål i luften”.  76 

                                                 
76 UTOEM Amfbat 2014  Org, PowerPoint, 1. Amfibieregementet, 2011-04-14  
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Tabell 2 

 

3.3.2 Resultat Förmåga 2 
I Tabell 3 finner vi resultatet att faktorerna här kan till stor utsträckning hanteras. Förmågan är 
god vad gällande motståndare, miljö och till viss del även effekten. Den faktor som bedömts 
till medel är (δ) Nedkämpa eftersom ambitionsnivån på denna är högre än (ε) Bekämpa.  
 
Tabell 3 

D E 

4 5 

δ ε 

 
En snabb överblick av Tabell 4 och de åtta scenarierna som skapats visar på bataljonen här 
har god förmåga att hantera förmågan i fråga. Även om (δ) Nedkämpa bedöms till medel så 
har det i analysdelen framkommit att en beroende faktor är fartygets storlek. Mot mindre 
fartyg/båtar såsom (E) FIAC bedöms bataljonen ändå ha god förmåga att nedkämpa. 
Miljöfaktorn är enligt föregående ingen begränsning. Slutsatsen är att Amfibiebataljon 2014 
har god förmåga att hantera ”Förmåga att påverka mål på havsytan”.  77 
 
Tabell 4 

D,4,δ D,4,ε 

D,5,δ D,5,ε 

E, 4,δ E, 4,ε 

E, 5,δ E, 5,ε 
 

                                                 
77 UTOEM Amfbat 2014  Org, PowerPoint, 1. Amfibieregementet, 2011-04-14  
 

1, A, α 1, A, β 1, A, γ 

1, B, α 1, B, β 1, B, γ 

1, C, α 1, C, β 1, C, γ 

2, A, α 2, A, β 2, A, γ 

2, B, α 2, B, β 2, B, γ 

2, C, α 2, C, β 2, C, γ 

3, A, α 3, A, β 3, A, γ 

3, B, α 3, B, β 3, B, γ 

3, C, α 3, C, β 3, C, γ 
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3.4 Diskussion 
Hermanssons modell inbjuder till tanken om ett analysverktyg för att värdera existerande 
förband och mäta dess teoretiska ”effekt”. Den kan också användas vid framtagning av nya 
förband eller ny materiel då man genom en analys hittar svaga punkter som behöver 
förstärkas för att en förmåga ska uppfyllas till fullo.  
 
Ur resultatet av analysen där Förmåga 1 stod i fokus finns det tydliga tecken på att förmågan i 
fråga inte kan lösas enskilt av Amfibiebataljon 2014. Nio av de tjugosju scenarion med 
Förmåga 1 har Amfibiebataljon låg till ingen förmåga att lösa. Nio scenarion har bataljonen 
begränsad möjlighet eller medel förmåga att lösa. Nio scenarion har bataljonen hög förmåga 
att lösa. Avancerade flygfarkoster eller robotar är långt över den luftvärnsförmåga som 
bataljonen innehar. Även om det ur förmågo-ställarens perspektiv inte behöver vara mer än 
det är, så visar det tydliga tendenser på att specificeringen och beskrivningen av förmågorna 
är alltför vaga, något som Hermansson lyfter i sin essä. Hans initiala påstående om att 
förmågorna är ofullständiga bekräftas av analysen i denna uppsats. Beskrivningen är så pass 
bred att det är förståeligt hur man tänkt när man sagt att luftmål ska kunna påverkas, 
”Förmåga att t.ex. förstöra, neutralisera, nedtrycka eller störa mål i luften” innefattar i princip 
allt som på något sätt kan påverka ett mål och därför passar amfibiebataljonens truppluftvärn 
in.  
 
Det viktiga är att det finns med i grundtanken att det de facto inte går att lösa några 
avancerade luftbekämpningsföretag med enbart bataljonen. Det bekräftar även tanken om att 
förmågorna är vagt beskrivna. Strävan efter ett standardiserat begrepp får i detta fall 
konsekvenser. Kanske är det tendenser hos förband att de gärna vill stoltsera med vad de kan 
eller en oförstående planeringsgrupp som kategoriserat in vilka förmågor förbanden ska ha, 
båda dessa försöker ta förmågorna till sin spets genom att klassa den tunga kulsprutan till 
nämnd förmåga.  
 
Förmåga 2 däremot ter sig kunna lösas i större bredd än tidigare nämnd förmåga. Som nämnt 
tidigare i diskussionen så infaller även erfarenhet av denna förmåga som en icke mätbar 
faktor. Denna ”mjuka” faktor får helt enkelt klassas som en bonus vilket är till bataljonens 
fördel. Det faktum att Amfibiebataljonen från början utformades bland annat för att lösa just 
denna förmåga. De officerare som tjänstgjorde under den tiden har kunskaper från de tidigare 
organisationer som de tagit med in i den nya bataljonen. Tekniska system finns utvecklade 
inom bataljonen för att kunna lösa denna förmåga vilket ger en föraning om att detta kan vara 
ett mer troligt användningsområde än föregående exempel. 
 
Att analysera bataljonen med Hermanssons teori har givit författaren en större förståelse för 
hur teorin kan nyttjas. Argumenten för varför just dessa tre faktorer ska användas vid 
förmågoställande faller sig naturligt. Ändå kvarstår problemet med för många scenarioutfall 
även om i denna analys är något generaliserad. Att framhäva alla tänkbara värden för de tre 
faktorerna gör modellen ohanterbar. Analysmodellen är enkel att hantera men svår att fullt ut 
behärska. Det behövs en fördjupad tankeverksamhet för att verkligen förstå innebörden av 
modellen och att den inte bara specificerar om ett förband kan lösa en förmåga, den kan tala 
om till vilken grad förbandet kan lösa.  
 
Det framkommer även tydligt att motståndaren har stor vikt i denna modell, något som 
författaren tidigare i arbetet presenterat som en möjlig anpassning av modellen. Tydligt är 
härvid att motståndaren inte kan fasas bort för ett realistiskt resultat. 
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Inte heller miljön kan förbises. Det är garanterat en viktig faktor, särskilt för ett förband som 
Amfibiebataljon där det kan betyda skillnaden mellan mycket god till begränsad rörlighet på 
grund av att man tvingas operera på land. 
 
Effekten är fortfarande det viktigaste, något som bekräftats av analysen. Kan vi inte leverera 
önskad effekt oavsett motståndare eller miljö så blir det ett svårlösligt problem. Det kan botas 
genom tekniska lösningar såsom förnyade vapensystem. I Förmåga 1 skulle t.ex. den gamla 
Rb70 implementeras åter i bataljonen för att öka möjligheten att påverka olika luftmål i en 
högre grad. 
 
Förslag till utvecklingen av modellen som genomfördes under 2.3 Utveckling av 
analysmodellen framhävde inledningsvis att en faktor måste elimineras för att få ett hanterbart 
antal scenarier. En slutsats efter analysen är att detta inte är möjligt. Däremot är en logisk 
utväg att istället generalisera de värden som faktorerna kan anta. Hermansson hämtar sina 
exempel på motståndare direkt från vad marina styrkor kan tänkas möta. Resultatet blev 
förvisso detaljerat med en slutlig siffra på 150 scenarier. Jag hävdar att genom en 
konkretisering av faktorerna blir modellen långt mer hanterlig. Argumenten för det återfinns i 
min operationalisering och analys där exempelvis motståndaren har generaliserats, men ändå 
blir resultatet tydligt huruvida förmågan att påverka mål i luften verkligen går att lösa. 
 
Ett annat alternativ vore att, med ovanstående generaliseringar, lägga till ytterliggare faktorer, 
sådana som Hermansson valt bort ur sin modell. En riskfaktor kan mycket väl passa in i 
modellen för att tydliggöra hur förband hanterar olika hotbilder. Fördelen med denna faktor är 
att genom att specificera hotbilden i förväg blir övriga faktorer automatiskt begränsade. 
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3.5 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att undersöka styrkor och svagheter hos en analysmodell av vad 
marinen ”kan” göra och huruvida de uppgifter som ställs på ett marint förband verkligen går 
att lösa. 
 
Svar på frågeställningarna: 
Vilka styrkor och svagheter har en sådan modell? 
Styrkorna är främst faktumet att det är ett tydligt verktyg för analys av existerande förband 
samt att planering för framtida förband kan genomföras med intuitiv modell. Nackdelarna är 
att ett stort utfall av scenarier bildas om specificeringen av faktorerna blir för detaljerad.  
 
I vilken utsträckning uppfyller UTOEM för Amfbat 2014 lösande av ”Förmåga att påverka 
mål i luften” samt ”Förmåga att påverka mål på havsytan”? 
Amfibiebataljon 2014 har låg förmåga att lösa ”Förmåga att påverka mål i luften”. Endast i få 
scenarion klarar bataljonen av att påverka mål i luften aktivt och endast mot långsamgående 
flygfarkoster. Däremot har bataljonen generellt goda möjligheter till passivt skydd från 
lufthot. 
 
Amfibiebataljon 2014 har god förmåga att lösa ”Förmåga att påverka mål på havsytan”. 
Begränsningen är endast bunden till den ambitionsnivå som skiljer effekterna nedkämpa och 
bekämpa. 
 
Övriga slutsatser dragna genom arbetet: 

- Modellen lämpar sig väl till att utröna huruvida ett förband löser en specifik förmåga. 
Beroende på ambitionsnivå kan analysen göras i stort sett så detaljerad man önskar. 

- De tre faktorerna effekt, miljö och motståndare är grunden för modellen, däremot finns 
det andra faktorer som kan läggas till som användaren själv kan ta fram vid behov. 

- Motståndaren ska inte förbises som utveckling av analysmodellen, något som 
bedömdes som en rimlig avgränsning av modellen. 

- Modellen ska ses som ett verktyg för att i en logisk följd skapa förståelse av vad 
förband ska eller kan göra. 

- Generalisering av faktorerna skapar mer lätthanterliga resultat. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag är att se hur andra nationer beskriver sina förmågor och jämför deras metod mot 
den som behandlats i denna uppsats. Fokus bör ligga på att titta liknande länder som Sverige 
för att erhålla en låg felfaktor. Vidare bör inriktningen vara att finna fördelar med andra 
nationers förmågospecificering. Fördelarna bör behandla tydlighet och precision hos förmågor 
snarare än vilka förmågor som nämns.  
 
En fördjupad studie över vilka förmågor Amfibiebataljon 2014 kan hantera efter förbandet är 
fastställt och operativt. Då kan en jämförelse mot den teoretiska effekten erhållas. Detta kan 
bli svårt att genomföra då bataljonen helst skall åtminstone övat på att lösa de olika 
förmågorna.  
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Bilaga 1: Preliminär skiss Amfibiebataljon 2014 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Försvarsmakten, ”UTOEM Amfibiebataljon 2014”, 2010 
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