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Militärtekniskt perspektiv på AUV 

 

Sammanfattning: 

Sverige är beroende av säkra sjötransporter. Kortare störningar i importen av bland annat bränsle 

och råolja kan hanteras med hjälp av beredskapslagring, men ett utdraget stopp i importen skapar 

problem. För näringslivet är sårbarheten större.  Fragmenterade produktionskedjor i kombination 

med utgiftsminskningar i lagerhållning medför ett beroende av fungerande transporter av insatsva-

ror i tillverkningsindustrin.(Kommerskollegium, 2010) Ett längre avbrott medför alltså störningar 

på produktion både för inhemsk konsumtion och för de exportvaror som innehåller importerade 

insatsvaror. 

 

För att trygga sjötransportlederna med ett begränsat antal fartyg, behöver minröjningsförmågan, 

enligt Försvarsmakten, utvecklas med nya sensorer och autonoma farkoster. Sverige har anskaffat 

lätt AUV för MCM, och har planer på att anskaffa större och mer avancerade. Innan en eventuell 

anskaffning genomförs måste ett antal överväganden göras. Hur påverkar avancerade AUV:er 

befintliga metoder och system? Blir resultatet bättre, går det snabbare, behöver Försvarsmakten 

göra anpassningar? Uppsatsen syftar till att undersöka den militärtekniska påverkan en AUV 

medför på dagens MCM verksamheten. Resultatet av studien kan fungera som del av beslutsun-

derlag för Försvarsmakten och Försvarets materielverk inför en anskaffning en avancerad AUV. 

Resultatet av uppsatsen visar på att avancerad AUV, med de egenskaper dessa har, kan påverka 

sättet Försvarsmakten genomför MCM idag.   

 

Nyckelord:  
AUV, Militärtekniskt perspektiv, MCM 
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Military technology aspects on AUV:s 

 

 

Abstract: 

Sweden is dependent on secure sea transport. Shorter disruption of imports of fuel and crude oil 

can be managed with an emergency stock, but a prolonged halt in imports creates problems. For 

industry, the vulnerability is greater. Fragmented production chains in combination with 

expenditure reductions in inventory causes a dependency on proper transport of intermediate 

goods in the manufacturing industry. A lengthy disruption thus involves disruption of production 

for both domestic consumption and for export goods containing imported parts. 

In order to secure shipping routes with a limited number of vessels, Mine Counter Measures 

(MCM) capacity is required, and according to the Armed Forces, developed with new sensors and 

autonomous vehicles. Sweden has acquired small AUV systems for MCM, and has plans to 

acquire larger and more advanced. Before any acquisition is implemented, a number of 

considerations have to be made. How does advanced AUV inflict on existing methods and 

systems? Is the result is better, is it faster, do we need to make adjustments? The essay aims to 

examine the military technology influence an AUV have on today's MCM operations. The results 

of the study can serve as part of the decision support for the Armed Forces and FMV before a 

purchase of an advanced AUV. 

The results of the thesis show that Advanced AUV:s, with the qualities they have , can affect the 

way the Armed Forces are conducting MCM today. 

 

Key words: 

AUV, Military technology aspects 
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1 Inledning 
 

Bakgrund 

Sverige är beroende av säkra sjötransporter. Beredskapslager av olja omfattande minst 90 dagars 

genomsnittlig daglig nettoimport eller 61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk konsumtion bero-

ende på vilken mängd som är störst, är ett krav enligt(Lag (2012:806) om beredskapslagring av 

olja, n.d.). Sverige kan alltså hantera kortare störningar i importen av bränsle och råolja. Ett 

utdraget stopp i importen skapar dock problem. För näringslivet är sårbarheten större.  Fragmen-

terade produktionskedjor i kombination med utgiftsminskningar i lagerhållning medför ett bero-

ende av fungerande transporter av insatsvaror i tillverkningsindustrin(Kommerskollegium, 2010). 
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Ett längre avbrott medför alltså störningar på produktion både för inhemsk konsumtion och för de 

exportvaror som innehåller importerade insatsvaror. Allternativa importvägar över Öresundsbron, 

via Norge eller Finland kräver transport resurser. Ett Panamax fartyg på 60,000 Dödviktston 

kräver över 1000 tankbilar för att ersätta. Exemplet visar endast på storheterna och är ingen exakt 

jämförelse. Sverige importerar årligen cirka 25,5 miljoner ton råolja, naturgas, kol, fasta och 

flytande bränslen(Statistiska centralbyrån, 2010, p. 19). I ”Försvarsmaktens redovisning av per-

spektivstudien 2013”(Försvarsmakten, 2013, sid 34) redovisas att marinstridskrafterna skall 

kunna bidra till att skydda för Sverige viktig sjöfart (Sjöfartsskydd). För att lösa detta med ett 

begränsat antal fartyg, behöver minröjningsförmågan ”utvecklas med nya sensorer och autonoma 

farkoster”(Försvarsmakten, 2013, sid 11 och 35). 

 

Syfte  

USA är idag ledande på utveckling och anskaffning av militära AUV:er. Detta gör man utifrån 

erfarenheter av expeditionära operationer i Gulfen och med anledning av utvecklingen i Asien 

(Kina) där A2/AD är ett starkt inslag.(U.S DoD, 2013, s. 5) Flera av våra grannländer har anskaf-

fat eller står i begrepp att anskaffa tunga AUVsystem för MCM. Sverige har anskaffat lätt AUV 
för MCM, och har planer på att anskaffa större och mer avancerade. Innan en eventuell 
anskaffning genomförs måste ett antal överväganden göras. Hur påverkar avancerade 
AUV:er befintliga metoder och system? Blir resultatet bättre, går det snabbare, behöver 
Försvarsmakten göra anpassningar? Hur en AUV påverkar det militärtekniska perspektivet för 

svenska förhållanden har inte utretts(FMV, 2013). Traditionellt beskrivs de stora fördelarna med 

en AUV, eller annan obemannad farkost, med att den kan stödja eller ersätta människan när 

verksamheten är Dull, Dirty eller Dangerous(Bull et al., 2012, s. 11). Men gäller detta även för 

svenskt vidkommande?  

 

Studien syftar till att undersöka den militärtekniska påverkan en AUV gör på dagens MCM verk-

samheten och därigenom fungera som del av beslutsunderlag för Försvarsmakten och Försvarets 

materielverk inför en anskaffning an avancerad AUV. 

 

 

Frågeställning:  

Hur påverkar en avancerad AUV genomförandet av MCM? 

 

 

 

Vad är en AUV 

Definitionen av undervattensfarkoster varierar. Vanligen skiljer man på sådana som styrs av en 

operatör under sitt uppdrag, och sådana som manövrerar självständigt efter en förprogrammerad 

bana. Till den första kategorin hör även farkoster som saknar egen framdrivning och släpas efter 

en moderfarkost(Blidberg, 2001, s. 2). Denna kategori omfattar även farkoster med egen fram-

drivning, Remotely Operated Vehicle (ROV)(Blidberg, 2001, s. 2). En ROV styrs och kraftför-

sörjs via en kabel. En operatör har möjlighet att direkt påverka ROV:en via en kontrollpanel. En 

monitor visar vad ROV:ens sensorer registrerar. En Autonomous Underwater Vehicle (AUV) är 

en undervattensfarkost som har egen framdrivning och kraftkälla. Den kräver ingen styrning 
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under pågående uppdrag, utan förprogrameras för ändamålet(Blidberg, 2001, s. 2; Wang et al., 

2009, s. 129). Vissa källor benämner denna kategori av farkoster för Unmanned Underwater 

Vehicles (UUV)(Wang et al., 2009, s. 129) eller Unmanned Undersea Vehicles(Button et al., 

2009). Begreppen avser dock samma kategori av farkoster. I det fortsatta arbetet benämns dessa 

AUV. Gemensamt för samtliga AUV:er är att de fungerar som bärare av en nyttolast. Det är 

nyttolasten som tillför värde för brukaren. AUV:er finns i olika storlekar och med olika sensorer. 

Generellt kan sägas att små AUV:er har enklare sensorer och kortare aktionstid samt ett lägre 

maximalt aktionsdjup. Ju större AUV, desto med avancerade system, desto djupare kan den dyka 

och desto längre tid kan den insamla data(Bull et al., 2012, s. 66-68). 

 

Definition av centrala begrepp 

Denna avhandling använder begreppet avancerad AUV. Med detta menas en AUV som har 

Avancerade sensorer typ Syntetisk Apertur Sonar (SAS), och en medelgod aktionstid 1-2 dygn 

och aktionsdjup 400-1000m. 

 

Med ROV avses en undervattensfarkost som kraft försörjs, fjärrstyrs och lämnar information via 

en kabel mellan operatören och farkosten. 

 

Med Mine Counter Measures (MCM) avses i denna uppsats sjöminröjning.  

 

Med sjöminröjning avses att söka efter och oskadliggöra sjöminor eller i undervattensmiljön 

förekommande oexploderad ammunition. 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka en avancerad AUV:s påverkan på verksamheten som den 

bedrivs idag.  

 

Uppsatsen hanterar inte eventuella ekonomiska aspekter av påverkan på verksamheten. 

 

2 Tidigare forskning 
Forskningen kring AUV:er kan indelas i två kategorier. Dels forskning kring farkosten i sig själv, 

och dels i forskning kring de sensorer som farkosten skall bära. Nyttolasten.  

Till den första kategoring hör forskning kring skrovkonstruktion och material(Wang et al., 2009), 

navigationssystem och möjlighet för farkosten att positionera objekt under ytan(P. Hagen et al., 

2007). Framdrivning och batterier hanteras även här, liksom sensorer för att detektera rörelserikt-

ning och fart(Wang et al., 2009). Från denna forskning används vidare i denna uppsats forsk-

ningsläget för AUV:ers möjlighet till positionering och manöveregenskaper. 

Forskning kring nyttolasten handlar mycket om hur upplösningen på data som sensorerna kan 

leverera kan ökas, och hur sedan detta kan användas både av AUV:n och av operatören efter 

avtankning(Wang et al., 2009;  P. Hagen et al., 2007; Hansen and Saebo, 2003; Pailhas et al., 

2010; Tom Hiller, GeoAcoustics Ltd and Chris Minto, QinetiQ Ltd, 2005; P. E. Hagen et al., 

2008). Från denna forskning tas vidare i denna uppsats AUV:ers möjlighet till datainsamling 

samt vad detta kan användas till. 
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Utöver dessa områden kopplade till själva farkosten och de sensorer som den kan bära, har även 

studier genomförts som syftar till att undersöka vad AUV:er och andra obemannade farkoster är 

lämpliga att användas till. Exempel på detta är RAND-studien; ”A survey of missions for Un-

manned Undersea Vehicles”(Button et al., 2009). Den undersöker vilka uppdragstyper som är 

mest lovande för UUV:er i termer av militärt behov, risk, alternative och kostnad. För svenskt 

vidkommande har FOI genomfört en studie som beskriver hur utvecklingen av obemannade 

farkoster fortskrider, en översikt av några olika system som finns på marknaden och vilka som 

kan bidra till insatsförmågorna ”Förstudie obemannade farkoster FOI-R--3319--SE”(Bull et al., 

2012). Från dessa tas vidare i denna uppsats AUV:ers lämplighet för vissa typer av uppgifter 

samt realiseringsläget av tekniker för AUV:er. 

 

3 Teoriram, identifiering av egenskaper 
 

Teoriramen beskriver utgångspunkten för analysen av empirin. Således ska den beskriva hur 

Försvarsmakten bedriver undersökt verksamhet samt vilka möjligheter en AUV har att påverka 

denna verksamhet. Teorin ger även vägledning om val av metod i uppsatsen. 

Teori om militärtekniskt perspektiv beskrivs utifrån litteratur. 

Teori om verksamheten beskrivs utifrån litteratur. 

Teori om egenskaper som är signifikanta för avancerade AUV:er idag deduceras utifrån littera-

tur. 

 

3.1 Militärttekniskt perspektiv 

Ämnet militärteknik är enligt Lärobok i Militärteknik vol. 1: Grunder, den vetenskap ”som be-

skriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och hur officers-

professionen påverkar och påverkas av tekniken”(Andersson et al., 2007, s. 9). Militärtekniken 

”förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med naturvetenskapens 

fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik”(Andersson et al., 2007, s. 9). 

Militärtekniken är enligt detta tvärvetenskaplig och i behov av att nyttja både kvalitativa- och 

kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder nyttjas i studier av interaktionen mellan teknik och 

taktik, operation och strategi(Andersson et al., 2007, s. 9).  

 

I denna uppsats som avser undersöka teknikens påverkan på verksamheten ur ett militärtekniskt 

perspektiv nyttjas därför kvalitativa metoder. 

 

3.2 Verksamhet 

Ett sätt att strukturera hur Försvarsmakten bedriver MCM verksamhet, är att dela upp verksam-

heten i det flöde som karaktäriserar MCM. Det bedöms även vara relevant då uppsatsens fråge-

ställning handlar om MCM. Empiriska frågor kopplade till hur MCM bedrivs idag får därmed en 
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naturlig inramning. Dock saknas i dagsläget relevant svensk dokumentation på 

enhetsnivå(Försvarsmakten, 2010, s. 3). Taktiska procedurer för marinen på denna nivå är under 

framtagning, men ej färdigställt till den detaljeringsnivå som krävs för denna uppsats.  

 

För ändamålet bedöms FMVs dokument ”MCMV LANDSORT CLASS MIDLIFE UPGRA-

DING A Generic Description of RSwN Landsort MCM Operations”(Försvarets Materielverk, 

2003) beskriva ingående moment med tillräcklig detaljeringsgrad för att fungera som verksam-

hetsbeskrivning. Dokumentet är framtaget som en generell beskrivning av hur MCM-operationer 

var tänkta att genomföras på Landsortsklassen efter halvtidsmodernisering. Syftet var att fungera 

som vägledning för en leverantör. De beskrivna momenten är uppdelade i följande faser: Plane-

ring, Förberedelser, Sökning, Detektion/ klassificering, Identifiering, Oskadliggörande och Rap-

portering.  

 

Fasen Planering hanterar verksamheten från att en order mottas till att en första plan för genomfö-

rande av verksamheten finns framme. Planeringen initieras av att förbandet mottar en operations-

order. Denna ställer en definierad uppgift med målsättningar som skall vara uppfyllda vid operat-

ionsens slut. Dessa är vanligen i form av till vilken sannolikhet som en given fartygstyp skall 

kunna passera området utan att gå på en mina. Ordern innehåller även ingångsvärden för plane-

ringen i form av hot, område, och andra förutsättningar. Vid framtagande av planen beaktas 

faktorer som geografiskt område, hotanalys, eventuell information som finns sedan tidigare om 

detta område, väder, ledunderlag, önskat slutläge för operationen, förväntade sensorräckvidder. 

Dessa ingångsvärden används för att generera en plan med sökstråk och söktaktik.  

 

Under Förberedelser genomförs tilltransport till operationsområdet, materielkontroller, sjösätt-

ning av sensorer och annan utrustning, prestanda kontroller mot kända mål, mätning av ljudhas-

tighet, förberedelser för navigation i aktuellt område. Efter detta uppdateras planen med eventu-

ella nya ingångsvärden.  

 

Sökfasen inleds med att registrering startas. Därefter söks området av på det sätt som planen 

anger. Allteftersom skapas en realbild av var området är genomsökt och vad som återstår. Under 

pågående sökning analyseras sensordata i realtid. Under sökfasen kan anpassningar göras för att 

åtgärda förändrade förhållanden, tex väderpåverkan eller om sensortäckningen förändras under 

pågående sökning så kan justeringar göras på sökmönstret. När området är avsökt enligt plan, så 

skapas en slutlig täckningskarta. Denna analyseras för att säkerställa att området har genomsökts 

på det sätt som krävs för att uppgiften skall vara löst enligt den målsättning som finns i den inle-

dande operationsordern. 

 

Detektion och klassificering kan i denna fas ske på två sätt. Antingen automatiskt med dator 

stöd(Computer Aided Detection, CAD), eller manuellt genom att en operatör studerar sensordata. 

Vid detektion jämförs positionen för objektet med eventuella tidigare observationer från området. 

Om det är ett känt objekt eller om operatören bedömer objektet som varandes något annat än en 

mina (ej minlikt), fortsätter sökningen. Om objektet klassas som minlikt eller inte kan avföras 

som ej minlikt, så genomförs en mer noggrann klassificering med de sensorer som man har till-

gängliga. All data om ett nytt objekt sparas för framtida sökningar i samma område. Även data 

om objekt som har klassats som varandes något annat än en mina. 
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Identifieringsfasen initieras av att operatören har klassat ett objekt som minlikt eller varandes 

något annat som man letar efter, tillexempel ammunitionseffekter. Identifiering sker vanligen 

med någon form av visuell bedömning. Antingen via en bildalstrande sensor (tex kamera), eller 

visuellt med dykare. 

 

Om objektet identifieras till att vara något som inte var en mina, eller till att vara något som av 

någon anledning inte skall oskadliggöras, fortsätter sökningen. Om objektet skall oskadliggöras, 

görs detta genom att placera en laddning vid objektet. Antingen med fjärrstyrd farkost eller med 

dykare. Därefter detoneras laddningen. Det finns även möjlighet att använda en fjärrstyrd farkost 

som vid direktkontakt med objektet bringas att detonera och förstör då både sig själv och objek-

tet. Efter genomförd insats, verifieras resultatet med farkost eller dykare. 

 

Slutligen genomförs en sammanställning av allt data om MCMoperationen i en rapport, och allt 

insamlat registrerat data sparas för efteranalys och uppdatering av underlag för kommande oper-

ationer. 

 

Slutsats: 

I denna uppsats används vidare Planering, Förberedelser, Sökning, Detektion/ Klassificering,   

Identifiering, Oskadliggörande som teori för den verksamhet som skall undersökas. Rapportering 

av genomförd verksamhet som den beskrivs i(Försvarets Materielverk, 2003) bedöms ligga utan-

för en AUV:s påverkans möjlighet och hanteras inte vidare. 

3.3 Egenskaper och användningsområden för AUV 

För att skapa en utgångspunkt för analys av empirin avseende AUV:er påverkan på verksamhet-

en, måste AUV:ers påverkande signifikanta egenskaper identifieras. För detta ändamål används 

på området aktuell forskningslitteratur och företagsinformation om produkter. Forskningslittera-

turen består främst av publicerade konferensbidrag. Dessa bedöms relevanta då de redogör för 

aktuellt forskningsläge, problem och trender på området. Företagsinformation bedöms som rele-

vant då den redovisar realiserade produkter. Dock måste ett källkritiskt förhållningssätt tillämpas 

för att undvika att framtida hypotetiska lösningar eller pågående forskning bedöms som redan 

realiserade. 

 

Vid utformning av AUV:er är det flera faktorer som påverkar hur farkosten slutligen utformas i 

alla delar. Temperatur, djupförhållanden, operationstid, uppdragstyper, grad av autonomitet, 

lastsfall, är några av de faktorer som påverkar utformningen och i förlängningen signifikanta 

egenskaper på AUV:n. Skrovkonstruktion, Navigationssystem, Sensorprestanda, Autonomitet, är 

viktiga aspekter att beakta vid konstruktion av en AUV(Wang et al., 2009, s. 129-152). Dessa 

faktorer avgör vilka uppgifter AUV:n sedan kan lösa(Wang et al., 2009, s. 129-152). Konklus-

ionen av detta blir att dessa aspekter kan användas för att undersöka en AUV:s signifikanta egen-

skaper. Egenskaperna ger i förlängningen de användningsområden som är lämpliga för AUV:er, 

varför även detta bör beaktas vid en analys. 

 

Skrov 
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Vid utformning av skrovet behöver hänsyn tas till tryck, temperaturområde, nyttolast, modulari-

tet, tillgänglighet, uppgraderingsmöjlighet, kemisk resistens, storleksbegränsningar(Wang et al., 

2009, s. 130-133). Djupet som AUV:n skall utföra sitt uppdrag på är avgörande för det hydrosta-

tiska tryck som farkosten kommer utsättas för(Wang et al., 2009, s. 130-133).  De större 

AUV:erna har vanligen möjlighet att nå djup som vida överskrider de djup som förekommer i 

Sverige(Bull et al., 2012, s. 64). Landsortsdjupet är 459m vilket bör räcka som gränsvärde om 

AUV:n bara skall användas nationellt. För att hantera trycket finns ett par alternativa lösningar. 

Antingen kan hela skrovet vara vattentätt, eller så är bara delar konstruerade som vattentäta mo-

duler med ett formskrov som är vattenfyllt. Skrovets utformning påverkar även hur mycket energi 

som krävs för framdrivning. När farkosten rör sig genom vattnet påverkas den av det omgivande 

vattnet i form av friktionsmotstånd(Bruzelius et al., 2010, sid 173). Ju slätare ytan är, desto 

mindre blir friktionsmotståndet. Motståndet ökar med hastigheten, och är beroende av densiteten 

på vatten, hastigheten på farkosten, farkostens utformning, och farkostens vinkelräta yta i färd-

riktningen.(Wang et al., 2009, s. 130-133)(Paster, 1986, s. 1413-1422) En vanlig form på AUV:er 

är en avlång cylinder. Den ger många fördelar i form av vattenmotstånd, hantering av hydrosta-

tiskt tryck och möjlighet att utöka volymen genom att förlänga farkosten.(Wang et al., 2009, s. 

131)  

Rost, temperaturskillnader, tryck och pris påverkar även valet av material i skrovet. Vanligast är 

glasfiberförstärkt plast eller akrylplast. För AUV:er som bara skall operera på djup på några tiotal 

meter fungerar även PVC plast.(Wang et al., 2009, s. 132-133) 

Ett stort antal av de mer avancerade AUV:er som finns tillgängliga på marknaden har en modulär 

arkitektur som medger att olika sensorer kan integreras på farkosten beroende på vilken uppgift 

den skall lösa(Bull et al., 2012, s. 67-75). Modulariteten kan omfatta sensorer, datalagring och 

batterier(Taylor and Wilby, 2011, s. 3). 

 

Konklusion: 

Olika skrovkonstruktioner ger olika fördelar. Liten och slank ger mindre friktionsmotstånd, men 

ger även mindre utrymme till nyttolast och utrustning för AUV:ns framdrift. Ett modulärt för-

hållningssätt är att föredra, men skapar också behov av att ha marginal i volymen för eventuellt 

tillkommande utrustning eller uppgraderingar som har högre volymskrav, utan att behöva om-

konstruera skrovet. Det blir alltså en kompromiss av vad som skall få plats och den verksamhet 

som skall genomföras. För svenskt vidkommande, och inom ramen för frågeställningen kan 

frågan om storlek och djupgående diskuteras. Vidare i uppsatsen tas att en och samma AUV har 

möjlighet att agera på i Sverige förekommande vattendjup.  

 

Navigeringssystem 

Den kanske viktigaste funktionen på en AUV är navigationssystemet. Navigationssystemet är 

viktigt ur flera aspekter. En AUV förväntas ofta inhämta data med sin nyttolast. Datat kan bli 

oanvändbart om det inte kan relateras till en viss position.  AUV:n förväntas kunna följa en förut-

bestämd rutt för inhämtande av data. AUV:n förväntas kunna navigera till en bestämd plats för att 

kunna bli upplockad. Vissa sensorer kräver mycket hög noggrannhet på manövrering och posit-

ionering för att kunna leverera data av önskad kvalité.(Wang et al., 2009, s. 133-135; Hansen and 

Callow, 2011, s. 3) För att lösa detta ställs först och främst krav på att farkosten har god känne-

dom om egenskaper i x-,y-, och z-led. Girhastighet, girradie, pitch och roll-läge, hastighet i x-,y-, 
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och z-led mm. Därefter ställs krav på att navigeringssystemet har en god uppfattning och startpo-

sitionen samt därefter hur den rör sig i de tre dimensionerna.   

För att säkerställa positionsnoggrannheten finns flera tekniker som oftast kombineras(Wang et 

al., 2009, s. 133-135; P. Hagen et al., 2007, s. 130-139; Hansen and Callow, 2011, s. 3). För att få 

en bra startposition används vanligen ett satellitbaserat positioneringssystem, till exempel GPS. 

När AUV:n därefter dyker, räknar navigeringssystemet på kurs och fart för att beräkna den aktu-

eller positionen. Med dagens teknik får man med gyron och accelerometrar en positionsdrift som 

är beroende av genomlöpt distans, dvs positionsfelet ökar med ökad tillryggalagd distans.(P. 

Hagen et al., 2007, s. 130-139) För att förbättra noggrannheten, kombineras andra sensorer för att 

stötta navigationssystemet. Tillexempel kan AUV:n stiga till ytan för att åter få GPSdata med 

jämna mellanrum. Detta är dock opraktiskt om AUV:n befinner sig på stora djup, och olämpligt 

om AUV:n skall ha ett dolt uppträdande. Istället kombineras ofta system som finns ombord på 

AUV:n. Vanligt är att man använder en doppler logg (Doppler Velocity Log, DVL). Av denna 

fås en mer exakt hastighet som sedan navigeringssystemet använder i sina beräkningar. Om man 

dessutom med jämna mellanrum girar, tillexempel i ett sökmönster av gräsklippningstyp, ökar 

noggrannhet ännu mer.(P. Hagen et al., 2007, s. 130-139) Ytterligare noggrannhet i hastighets-

mätningen uppnås om ett system för bottenkorrelation används, en korrelationslogg eller Synte-

tisk Apertur Sonar. Dessa tar två på varandra följande signaturer av bottnen och jämför dessa 

med avseende på förskjutning i läng- och sidled. Denna rörelse skickas till navigeringssystemet 

som får en avsevärt noggrannare mätning av hastigheten i längs och sidled. Detta kallas för 

Micronavigation.(Hansen and Saebo, 2003, s. 4) För att få denna noggrannhet krävs dock att en 

lämplig sensor med denna möjlighet finns ombord(P. Hagen et al., 2007, s. 130-139). Vid botten-

kartering kan även andra positioneringslösningar användas. Ett följefartyg kan via en hydroakus-

tisk länk skicka en, utifrån sin egen GPS, beräknad position till AUV:n (Ultra Short Base Line). 

Även undervattenstranspondrar med kända lägen kan användas av AUV:n för att triangulera ett 

läge(Long Base Line – LBL; Underwater Transponder Positioning - UTP). Detta ger en nog-

grannhet på ungefär ett par meter beroende på avstånd och djup.(P. Hagen et al., 2007, s. 135) 

Slutligen kan olika typer av terrängigenkänning användas för att navigera eller förbättra nog-

grannheten. Antingen så används en i förväg genomförd botterkartering, Digital Terrain Model 

(DTM). Denna ger en position för AUV:n i modellen. Terrängmodellen kan även skapas av 

AUV:n själv när den söker av botten med en lämplig sensor (Concurrent Maping and Navigation 

– CMN). Eller så använder man data från en sensor, tillexempel en SAS, och letar efter objekt 

som har detekterats tidigare, tillexempel ett stort stenblock. Skillnaden i den relativa positionen 

som AUV:n uppmäter, ger en uppskattning om hur stort felet är på det interna navigeringssyste-

met (positionsdriftfelet som växer med tid och distans). Detta värde i sin tur används för att kor-

rigera beräknad position. Det senare kallas macro delta-position aiding.(P. Hagen et al., 2007, s. 

138) 

 

Konklusion: 

Navigation är enligt ovan en av de viktigare parametrarna för att en AUV skall kunna tillföra 

nytta. Om navigeringssystemet får stöttning av andra system uppnås en ökad noggrannhet. Med 

stöttning av en avancerad sensor, som en SAS, blir noggrannheten ännu bättre. 

Om AUV:n dessutom har möjlighet att regelbundet gå upp till ytan och ta en GPS position så 

behålls en noggrann positionsuppfattning. När en AUV dyker kommer denna noggrannhet att 

minska och vara sämre än vad ett ytfarkost kan ha. Vidare i uppsatsen tas att en idag förekom-
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mande avancerad AUV har möjlighet att, genom att kombinera olika system ombord, positionera 

sig tillräckligt bra för att kunna insamla data självständigt under längre perioder. 

 

 

Sensorer 

Sensorerna som beskrivs i detta avsnitt är de sensorer som kan betraktas som nyttolast, till skill-

nad från de sensorer som till största delen används för navigering tex. gyro, logg, accelerometrar, 

kompass, djupmätare( tryck), ekolod. Uppsatsen är avgränsad till att avhandla påverkan på MCM 

som den genomförs idag. Därför avgränsas även sensorer på AUV till sådana som vanligen an-

vänds till MCM.  

 

Syntetisk Apertur Sonar (SAS): Tekniken för SAS liknar i stort tekniken för Syntetisk Apertur 

Radar (SAR). Det finns dock avgörande skillnader som har sitt ursprung i den annorlunda miljön 

som SAS verkar i. Främst med avseende på skillnaden i signalens utbredningshastighet i mediet. 

Frekvensvalet är avgörande för vilket teoretiskt längsta avstånd som är möjligt att uppnå, då 

dämpning som vattnet orsakar är frekvensberoende.(Hansen and Callow, 2011, s. 1-4) En SAS 

har vanligen en frekvens mellan 50kHz-150kHz. Mikronavigering är en förutsättning för att SAS 

skall fungera då den kräver en noggrannhet motsvarande mindre än 1mm fel på uppskattad löpt 

distans på ett tiotal meters färd genom vattnet. Denna noggrannhet uppnås inte av vanliga navige-

ringssystem utan korrektionssignaler.(Hansen and Callow, 2011, s. 1-4) Arrayerna sitter vanligen 

på sidan av AUV:n, en på vardera sidan, så att den avsöker området på sidorna av AUV:n när den 

rör sig framåt (sidscanning). Detta skapar ett täcknings område med ett blint stråk mitt under 

farkosten. Bredden av detta stråk avgörs av farkostens höjd över botten och hur arrayerna är 

integrerade i farkosten. Vanligen motsvarande 2ggr höjden över botten. Normalt är den vinkelräta 

täckningen ca. 10ggr farkostens höjd över botten.(Hansen and Callow, 2011, s. 1-4) Detta innebär 

att om farkosten har en höjd på 20m över botten, så har SAS:en en täckning ut till 200m. Med en 

1.2m lång array får man en upplösning på ca. 3-5cm mellan 30-200 meters avstånd i sida vid en 

sökhastighet på 2m/s.(Hansen and Callow, 2011, s. 1-4; Tom Hiller, GeoAcoustics Ltd and Chris 

Minto, QinetiQ Ltd, 2005, s. 1) 

 

Sid Skannande Sonar (SSS): En sidskannande sonar är på en AUV placerad på samma sätt som 

en SAS, och skannar liksom denna av området på sidorna av AUV:n när den färdas genom 

vattnet. För att få en motsvarande upplösning behöver dock en SSS, som inte har den avancerade 

signalbehandlingen mellan enskillda ping som en SAS har, ha en högre frekvens. Vanligen 400-

900kHz. Detta medför att täckningsavståndet minskar i förhållande till en SAS. Vanligen 75-

150m åt varje sida beroende på val av frekvens.(Klein Associates, 2014) Upplösningen blir även 

lägre för en sonar av denna typ av sonar. Vanligen ca 3-10cm i tvärs led, beroende på vald fre-

kvens. Upplösningen i längs led (färdriktningen) kommer att variera beroende på avståndet, då 

lobvinkeln i horisontalplanet gör att loben växer med avståndet. Typiskt 10-35cm på max avstån-

det.(Tom Hiller, GeoAcoustics Ltd and Chris Minto, QinetiQ Ltd, 2005, s. 1)  

 

Optisk sensor Video/Foto: Optiska sensorer finns tillgängligt för installation på ett flertal 

AUV:er(Button et al., 2009, s. 59). Vanligen kan man välja mellan HD video och digital still-

bildskamera. På de mindre AUV:erna får man välja om sensorns skall vara en sonar eller en 

kamera(Kongsberg, 2014). 
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Konklusion: 

Sensorerna som finns integrerade på AUV:er är av motsvarande i prestanda som de som används 

på släpsonarer(Tom Hiller, GeoAcoustics Ltd and Chris Minto, QinetiQ Ltd, 2005, s. 1). Vidare i 

uppsatsen hanteras detta genom att inte genomföra någon jämförelse av prestanda då detta inte är 

något som är signifikant för avancerad AUV. Dock har dessa sensorer den upplösning som krävs 

för verksamheten och de är därför som sådana fortsatt intressanta i uppsatsen. 

 

 

Autonomitet 

Avgörande för vad en AUV kan uträtta, är vilken grad av autonomitet som denna har. Graden av 

autonomitet är beroende av tre faktorer: Energihantering, Navigationsprecision, Autonomtbe-

slutsfattande.(P. Hagen et al., 2007, s. 129) Energihantering är framförallt viktigt när AUV:er 

skall genomföra uppdrag på långa avstånd och/eller under lång tid. Generellt kan sägas att det 

finns ett samband mellan storlek, vikt, dykdjup och uthållighet för AUV:er med konventionell 

framdrivning (batteri och elmotor).(Bull et al., 2012, s. 66-67) Ju större farkost, desto tyngre, 

samt att de klarar större dykdjup och har längre uthållighet. 

Navigationsprecision är en förutsättning för att en AUV skall kunna agera självständigt och lösa 

mer avancerade uppgifter. Om en AUV tillexempel skall återvända till en viss position, så måste 

noggrannheten i navigationssystemet tillåta denna typ av planeringsalternativ.(P. Hagen et al., 

2007, s. 130-139) 

 

Autonomt beslutsfattande, är i sin tur beroende av ett antal faktorer: Hur kontrollsystemet är 

uppbyggt, färdplanering, kognitiv kunskap om omgivningen, sensorautonomitet, felhantering, 

samverkandesystem .(P. Hagen et al., 2007, s. 140-149) För att AUV:n skall klara att hantera 

komplexa situationer behöver kontrollsystemet medge att beslut om åtgärd tas i rätt tid och med 

rätt beslutsgrund. För att lösa detta är valet av kontrollsystemsarkitektur viktig. Med den som 

grund kan sedan AUV:ns uppträdande programeras. Beroende på vad sensorerna registrerar, skall 

systemet reagera och vidta en åtgärd. Det är då viktigt att systemet kan hantera eventuella åtgär-

der som motsäger varandra, utan att AUV:n misslyckas med sitt uppdrag.(P. Hagen et al., 2007, 

s. 140-142) 

 

Färdplanering av en eller annan sort behövs för att AUV:n skall kunna genomföra sitt uppdrag. 

Den kan bestå av en viss utstakad led som skall följas, områden eller punkter som skall undvikas, 

områden eller punkter som skall passeras eller fungera som magneter för AUV:n. Som minst bör 

färdplanen bestå av beteenden som aktiveras av sensorinformation.(P. Hagen et al., 2007, s. 142-

146), tex efter 10minuter sväng styrbord 90Grader, efter 20minuter intag ytläge. För att AUV:n 

skall kunna genomföra mer avancerade uppdrag behöver den kunna omplanera sin rutt beroende 

på oförutsedda händelser som förändringar i miljön eller sensorinformation. För att möjliggöra 

detta så behöver sensorerna ge information om omgivningen med tillräcklig upplösning och 

precision för att beslutssystemet skall kunna reagera.(P. Hagen et al., 2007, s. 142-145) 

 

Detta gäller även sensorernas möjlighet till autonom identifiering av objekt(Pailhas et al., 2010, s. 

1-2). Vattnet som omger AUV:n innebär, som redovisats tidigare, en utmanande miljö för senso-

rerna ombord. Bland annat behöver korrigeringar och anpassningar göras för att få maximal 
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upplösning och täckning med sonarer. Beroende på temperatur, salthaltsskiftningar skapas lager 

med olika ljudhastighet. Andra störningar är reverberation (reflektion från omgivningen) och 

speglingseffekter. Dessa stör sonarens möjlighet till maximerad prestanda. Autonoma system bör 

ha möjlighet att anpassa och optimera sensorerna efter rådande omständigheter automatiskt under 

genomförande av ett uppdrag.(P. Hagen et al., 2007, s. 146-147) Flertalet idag förekommande 

sensorer har bristande förmåga att automatiskt korrigera sina parametrar(P. Hagen et al., 2007, s. 

146-147).  

 

I likhet med kontrollfunktionen är även felhantering ett viktigt område för autonomt beslutsfat-

tande. Ju lägre ett uppdrag är, desto större är risken att ett fel uppstår. Beroende på felets art skall 

AUV:n vidta adekvata åtgärder och då även omhänderta eventuella begränsningar i 

uppträdandet(P. Hagen et al., 2007, s. 147). Om ett uppdrag tillexempel medför att ytläge är 

omöjligt att inta, så kan inte en åtgärd för kraftbortfall vara att inta ytläge. AUV:er som samarbe-

tar med varandra för att lösa ett uppdrag genom att tillexempel kombinera olika sensorer för att 

kunna identifiera ett mål, är något som skulle öka autonomiteten.(P. Hagen et al., 2007, s. 148) 

För att detta skall vara möjligt måste flera av de tidigare områdena utvecklas(P. Hagen et al., 

2007, s. 149). 

 

Konklusion: 

Autonomiteten framstår som den avgörande skillnaden mellan AUV:er och övriga undervattens-

farkoster. Att farkosten kan utföra sitt uppdrag utan kontakt med operatören och/ eller dennes 

plattform skapar möjligheter både för AUV:n och för plattformen som farkosten opereras från. 

Vidare i uppsatsen tas att en idag förekommande AUV har möjlighet att autonomt, utankontakt 

med operatör, lösa en enklare förprogrammerad uppgift typ data insamling.  

 

 

Användningsområden 

Med den uppsättning av sensorer som finns på marknaden idag: sonarer, interferometrar, kame-

ror, bottenpenetrerande ekolod, så är AUV:erna idag inriktade mot att förlänga den mänskliga 

interaktionen i ett medium där människan har svårt att verka(Wang et al., 2009, s. 129). AUV:n 

insamlar data som sedan kan överföras för efterbehandling. Civila tillämpningar är kartering, 

inspektion av ledningar och kablar, samt oceanografi, arkeologi och forskning(Wang et al., 2009, 

s. 129-130). Om en avancerad sensor används kan även höjddata registreras för att sedan skapa 

en terrängmodell(P. Hagen et al., 2007, s. 137-138; Wang et al., 2009, s. 129). Den största mili-

tära tillämpningen finns idag inom MCM. Ett helt autonomt uppträdande där en AUV detekterar, 

klassificerar och oskadliggör en mina är önskvärt, men inte realiserat.(Button et al., 2009, s. 20) 

Vid MCM tillför AUV:n ökad säkerhet för personal och materiel(Nguyen et al., 2008, s. 247). 

Med de systemlösningar som finns tillgängliga idag kan avancerade AUV:er  verka med uthållig-

het på 10-60h(Bull et al., 2012, s. 64). Vikt på AUV:n verkar stå i proportion till uthållighet, då 

tyngre AUV:er generellt har större uthållighet(Bull et al., 2012, s. 63). Utvecklingen går mot att 

AUV:er får möjlighet att agera med längre uthållighet och i förlängningen längre räckvidd(Bull et 

al., 2012, s. 62). 

AUV:ernas storlek och utformning har i stor utsträckning anpassats till befintliga hanteringssy-

stem för sjösättning och hemtagning(Button et al., 2009, s. 66).  Dessa kan omfatta vapen och 

motmedelssystem, dävertar, kransystem samt ramper. Vissa leverantörer levererar specialanpas-
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sade hanteringssystem till sina produkter med bland annat containerbasering som ett alternativ, 

både för farkosten samt för ledning och utvärdering(Kongsberg, 2014b).  Rapid Environment 

Assessment (REA) är en verksamhet som går ut på att på kort tid insamla data på ett visst om-

råde. Datat som insamlas är meteorologi, Oceanografi och Hydrografi. God kännedom om de 

lokala förutsättningarna kan förbättra prestandan på plattformar, sensorer och vapensystem.(P. E. 

Hagen et al., 2008, s. 137) 

 

Konklusion: 

Vidare i uppsatsen tas att AUV:er redan idag används vid MCM verksamhet. De kan inte verka 

helt autonomt i hela kedjan från detektion till oskadliggörande utan kräver mänsklig interaktion i 

de senare skedena. AUV-systemen har beroende på storlek olika hanteringssystem för sjösättning 

och hemtagning. Stora AUV:er kräver mer avancerade system än mindre AUV:er. Containerlös-

ningar för hela systemlösningar finns att tillgå på marknaden. AUV:er är således inte bundna till 

en viss plattform utan kan beroende på vald lösning vara mobila. AUV:er har möjlighet att verka 

på stort avstånd och under lång tid. 

 

Slutsats av egenskaper och användningsområden 

Ur ovanstående konklusioner kan ett antal områden identifieras, där AUV:n har signifikanta 

egenskaper på en övergripande nivå. Dessa är: Insamla data på avstånd, Insamla data på varierat 

djup, Insamla data kontinuerligt över flera timmar/dygn, Insamla data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning, Hög mobilitet. Graden av hur mycket AUV:n tillför är beroende på vilken teknisk 

lösning som används. Fortsättningsvis behandlas områdena/egenskaperna därför brett och inklu-

derande för att inte begränsa undersökningen. 

 

4 Metod  
Utgående från litteraturstudier deduceras signifikanta egenskaper hos AUV:er. Dessa egen-

skaper omformuleras till indikatorer som sedan används i analysen av empirin. Empirin inhämtas 

genom en deskriptiv fallstudie.  I fallstudien genomförs expertintervjuer för att inhämta empirin. 

Både för att verifiera intervjuerna och jämföra om resultatet är liktydigt jämförs svaren med teori 

för genomförande av MCM för att säkerställa validiteten. Svaren från intervjuerna analyseras och 

sammanställs till svar på fallstudiefrågorna. Dessa representerar empirin. Metoden som används 

för att undersöka egenskapernasnas påverkan är en analys av indikatorernas förekomst i empirin. 

Därefter dras slutsatser utifrån diskussionen om hur genomförandet av MCM påverkas som 

Försvarsmakten bedriver den idag. Forskningsfrågan besvaras. Slutligen diskuteras resultatet 

från analysen. 
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Figur 1: Metod 

4.1 Forskningsdesign 

En fallstudie design behöver uppfylla fyra villkor för att anses ha en god kvalité(Yin, 2007, s. 

37): Begreppsvaliditet, Intern validitet, Extern validitet samt Reliabilitet. Dessa bedöms vara 

giltiga för hela studien och inte bara för fallstudiedelen. Den interna validiteten gäller endast 

förklarande eller kausala studier och behandlas därför inte vidare i detta arbete. Nedan beskrivs 

de olika villkoren och hur de hanteras vidare i studien. 

 

Begreppsvaliditet 

1. Använda flera källor när det gäller data och belägg 

-  Detta omhändertas genom att i litteraturstudien använda ett brett spektra av publicerat material 

och i förekommande fall försöka belägga påståenden genom att hitta flera referenser. I fallstudien 

används flera respondenter från de undersökta typsystemen, samt att de begrepp som responden-

terna använder vid beskrivning av sin verklighet används fortlöpande i uppsatsen. 

 

2. Formulera en beviskedja 

- Detta omhändertas genom att i litteraturstudien redovisa funna egenskaper för AUV:er och hur 

dessa har deducerats ur litteraturen. I fallstudien omhändertas detta genom att redovisa hur de 

operationaliserade frågorna har resulterat i frågor till respondenterna, samt hur svaren skall analy-

seras med hjälp av indikatorer deducerade ur egenskaperna från litteraturstudien. 

 

3. Låta nyckelinformater läsa igenom utkast till forskningsrapporten 

- Detta omhändertas genom att respondenterna i fallstudien har fått läsa, och i förekommande fall 

rätta missförstånd i författarens tolkning av intervjusvaren. 
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Extern validitet 

1.  Använd teori 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i militärtekniken. Inom ramen för denna studeras teknikens på-

verkan på verksamheten med kvalitativ metod. Extern validitet omhändertas även genom att i 

litteraturstudien studera litteratur som berör AUV:er med ett huvudsyfte att insamla data i den 

maritima miljön. I fallstudien inriktas frågorna till hur MCM genomförs i Sverige idag med de 

system som finns tillgängliga i Försvarsmakten. 

 

En kontrollfråga ställs om den teori för genomförande av MCM som används för strukturering av 

empirin stämmer för det typsystem som respondenten representerar.  

 

Valet att använda en enfallsstudie för att inhämta empirin får som konsekvens att resultatet be-

gränsas till att gälla endast för den undersökta kontexten. 

 

Reliabilitet 

1. Använd regelverket 

- Detta hanteras i litteraturstudien genom att redovisa de källor som har använts. Resultatet och 

de deducerade egenskaperna redovisas. I fallstudien används ett fallstudieprotokoll som bifogas 

som bilaga till denna studie.   

 

4.2 Litteraturstudiemetod 

Litteraturstudien genomför som en analys av signifikanta egenskaper hos AUV:er. Som källor 

används publicerat material. Främst i form av publicerade konferensinlagor och forskningsrap-

porter. Dessa bedöms som relevanta då de beskriver forskningsfronten och i vissa fall realiserade 

produkter. Hänsyn tas till att viss litteratur är skriven av produktleverantörer. Litteraturstudien 

undersöker utformning, egenskaper och användningsområden för AUV:er, och struktureras efter 

de grundteman som diskuteras i litteraturen. Skrov, Navigeringssystem, Sensorer, Autonomitet 

och Användningsområden. 

 

4.3 Fallstudiemetod 

Valet av att använda fallstudie som metod för insamling av empiri baseras på att insamlingen dels 

handlar om att studera en aktuell företeelse i dess verkliga kontext(Yin, 2007, s.31), och dels på 

att öka reliabiliteten för empiriinsamlingen. Fallstudien är en enfallsstudie då uppsatsen försöker 

fånga det representativa eller typiska fallet där syftet är att beskriva omständigheter samt beting-

elser i en vanlig eller vardaglig situation(Yin, 2007,  s. 62). I studien används två analysenheter 

då författaren använder sig av respondenter från två olika typsystem för MCM för att belägga 

empirin(Yin, 2007, s.64). Valet att insamla empirin genom fallstudie, och inte genom litteratur-

studier baseras även på det faktum att aktuell svensk litteratur på området saknas. Dock är sådan 

under framtagning.  

 

Datainsamling 
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För att inrikta datainsamlingen utarbetas ett fallstudieprotokoll(Yin, 2007, sid. 92-93). Detta görs 

för att öka reliabiliteten. De operationaliserade frågorna enligt ovan omvandlas till empiri frågor 

som ställs till informanterna(Yin, 2007, s. 100). 

 

Intervjuer 

Intervjuerna i fallstudien genomförs som öppen fokuserad intervju(Yin, 2007, s.118). Responden-

ten får besvara ett antal i förväg översända frågeställningar om hur MCM bedrivs idag, samt de 

faktorer som påverkar resultatet. Under intervjun ställs även följdfrågor för att förtydliga svaren 

under respektive fokusfråga. 

 

Respondenterna har valts genom strategiskturval. De bedriver dagligen MCM verksamhet på de 

två typsystem som Försvarsmakten har för MCM, samt fungerar som företrädare för den kompe-

tens- och underlagsfunktion som finns på central nivå. Respondenterna har flerårig erfarenhet 

från det egna typsystemet och verksamheten.  

 

Respondenterna får i förväg ett informationsblad med de fokus områden som intervjun skall 

avhandla. I detta informationsblad får respondenterna även information om att: 

1. Intervjun, med deras tillåtelse, lagras med ljudupptagning 

2. Ingen sekretessklassad information får förmedlas 

3. Respondenten får se författarens tolkning av svaren innan de används vidare i arbetet 

4. Respondenten får frågan om författaren får citera respondenten 

Vid intervjun gås dessa punkter igenom innan själva intervjun startas och respondenten får möj-

lighet att ge sin syn på dessa. 

 

Respondenterna är företrädare för respektive typsystem och kan ur det perspektivet framföra 

åsikter som framhäver det egna systemet framför det andra. Detta hanteras genom att ha flera 

respondenter från respektive typsystem, jämföra samtliga svar från båda typsystemen samt att ha 

en respondent som inte är bunden till ett visst typsystem. 

 

Svar på fallstudiefrågor 

Svaren från intervjuerna analyseras med inriktning att skapa en så heltäckandebild som möjligt av 

påverkansfaktorerna på MCM som det genomförs idag i Försvarsmakten. Samtliga svar på re-

spektive fallstudiefrågor sammanställs till ett gemensamt svar som skall beakta den totala bred-

den på svar från samtliga respondenter. 

 

 

4.4 Operationalisering av forskningsfråga 

Operationaliseringen syftar till att göra forskningsfrågan undersökningsbar. Avhandlingens hu-

vudfråga är,- Hur påverkar en avancerad AUV genomförandet av MCM? För att kunna under-

söka detta behöver AUV:ns signifikanta egenskaper identifieras. Dessa har deducerats ur littera-

turen i Teoriavsnittet. Vidare måste verksamheten beskrivas ur ett teoretiskt perspektiv för att ge 

en bred bild av AUV:ernas påverkan på verksamheten som den bedrivs idag.  
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Den i teoriavsnittet beskrivna momentindelningen används i en första operationalisering för att 

koppla den ursprungliga forskningsfrågan till teorin. Den nu erhållna frågan blandas i sin tur med 

de signifikanta egenskaperna i ett nästa steg.  

 

 

 

 

Resultat av första operationalisering 

Forskningsfråga Operationalisering Signifikanta egenskaper  

- Hur påverkar en avan-

cerad AUV genomföran-

det av MCM? 

Hur påverkas genomfö-

randet av MCM när 

Försvarsmakten tillför 

avancerad AUV med 

avseende på Planering, 

Förberedelser, Sökning, 

Detektion/ klassificering, 

Identifiering, Oskadliggö-

rande 

Insamla data på avstånd, Insamla data 

på varierat djup, Insamla data kontinu-

erligt över flera timmar/dygn, Insamla 

data autonomt utan kontinuerlig över-

vakning, Hög mobilitet 

 

 

 

Resultat av andra operationaliseringen 

Operationaliserad fråga 

Vad innebär det för Planeringen om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egenskaper 

denna har? 

- Insamla data på avstånd 

- Insamla data på varierat djup 

- Insamla data kontinuerligt över flera timmar/dygn 

- Insamla data autonomt utan kontinuerlig övervakning 

- Hög mobilitet 

Vad innebär det för Förberedelserna om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egen-

skaper denna har? 

- Insamla data på avstånd 

- Insamla data på varierat djup 

- Insamla data kontinuerligt över flera timmar/dygn 

- Insamla data autonomt utan kontinuerlig övervakning 

- Hög mobilitet 

Vad innebär det för Sökningen om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egenskaper 

denna har? 

- Insamla data på avstånd 

- Insamla data på varierat djup 

- Insamla data kontinuerligt över flera timmar/dygn 

- Insamla data autonomt utan kontinuerlig övervakning 

- Hög mobilitet 

Vad innebär det för Detektion/ klassificering om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de 
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egenskaper denna har? 

- Insamla data på avstånd 

- Insamla data på varierat djup 

- Insamla data kontinuerligt över flera timmar/dygn 

- Insamla data autonomt utan kontinuerlig övervakning 

- Hög mobilitet 

Vad innebär det för Identifiering om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egenskaper 

denna har? 

- Insamla data på avstånd 

- Insamla data på varierat djup 

- Insamla data kontinuerligt över flera timmar/dygn 

- Insamla data autonomt utan kontinuerlig övervakning 

- Hög mobilitet 

Vad innebär det för Oskadliggörande om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egen-

skaper denna har? 

- Insamla data på avstånd 

- Insamla data på varierat djup 

- Insamla data kontinuerligt över flera timmar/dygn 

- Insamla data autonomt utan kontinuerlig övervakning 

- Hög mobilitet 

 

 

 

 

4.5 Analys och indikatorer 

Svaren från fallstudien analyseras slutligen med hjälp av signifikanta egenskaper från teorin. 

Denna analys besvarar sedan de operationaliserade frågorna, som sedan bidrar till att besvara 

forskningsfrågan. 

 

Analysschemat anger vilka signifikanta egenskaper som är intressanta för analysen.  

 

 Signifikant egenskap Tolkning vid analys 

   

1 Insamla data på avstånd, Behov av data inhämtat på avstånd från operatö-

ren utan fysisk sammankoppling mellan operatör 

och AUV 

2 Insamla data på varierat djup Behov av data inhämtat på varierat djup 

3 Insamla data kontinuerligt över flera 

timmar/dygn 

Behov av data inhämtat under lång tid eller över 

en stor yta 

4 Insamla data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning 

Behov av att inhämta data autonomt utan konti-

nuerlig övervakning 

5 Hög mobilitet Behov av att kunna inhämta data oberoende av 

en dedicerad plattform eller att kunna inhämta 
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data med alternativa plattformar 

 

5 Empiri 
Nedan redovisas svaren på fallstudiefrågorna. Respondenternas svar på respektive intervjufråga 

framgår av Bilaga 1. Fallstudieprotokoll, avsnitt Sammanställda svar på intervjufrågor, sorterade 

under respektive fas i MCM processen. 

5.1 Undersökning om extern validitet 

Kontrollfråga för att öka validiteten. 

Processen skiljer något mellan de båda undersökta fartygssystemen. Koster fartyg söker, och 

hittar fartyget något intressant så stannar det upp och tittar på objektet ur flera vinklar för att 

klassa det i realtid. Eventuellt identifierar man direkt. På Styrsö fartyg har processen tvåtydliga 

moment. Sökfasen tillsammans med klassificering i ett block, och identifiering och röjning i det 

andra blocket. Processen kan även variera på grund av uppgift och omfattning av denna. 

 

Slutsats: 

Processen stämmer övergripande, även om arbetet på det ena typsystemet grupperar skedena. 

Operationaliseringen struktureras därmed på en valid grund. Slutsatsen hanteras inte vidare i 

analys av empirin. 

 

 

5.2 Planering 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV under planeringsskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

 

Enligt respondenterna finns i planeringsskedet ett stort behov av data på det område som skall 

genomsökas. ”Vi påverkas mycket av geografi och miljö och därför är det naturligt att börja 

planeringen med att sammanställa vad man vet om området för att se vad man har för möjligheter 

eller begränsningar”(Edfors, 2014). Enligt vissa respondenter är upplösningen på data avgörande 

för resultatet. ”Högupplöst djupdata är avgörande för att kunna använda släpsonaren optimalt, 

men inte släpa den i botten. Bottenbeskaffenheten undersöks för att se var man kan förvänta 

sig”(Sjöberg, 2014). Under planeringen ger bra underlag en bättre plan. Det påverkar även hur 

lång tid planeringen tar(Ahlström, 2014). Mängden underlag och kvalitén på detta påverkar hur 

goda bedömningar som kan göras. I stort så planeras på samma sätt oavsett underlaget, men 

osäkerheten ökar om ingångsvärdena är sämre.(Rolenec, 2014) Upplösning på tillgängligt un-

derlag kan påverka var minröjning genomförs och ibland genomförs verksamhet för att komplet-

tera data i områden som underlag saknas på. Tillgång till underlag på området och kvalitén på 

detta påverkar inte bara var man genomför verksamhet, utan även vilken verksamhet som bed-

rivs.(Edfors, 2014) Även brist på data kan få konsekvenser för det fortsatta arbetet. En respondent 

hävdar att ”Om man inte har bra data på ett område så ökar tiden för miljökännedom. T.ex. så 

genomförs fler lodlöpor för att kontrollera djupet”.(Sjöberg, 2014) Ju större osäkerheterna är 
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under planeringen, desto längre tid tar det, och desto större är osäkerheten i resultatet(Forsmark, 

2014). 

 

Vid planeringen tas hänsyn till tillgängliga system och sensorer, med de för- och nackdelar som 

dessa har. ”Det finns begränsningar i var man kan vara beroende på djup, väder och avstånd. 

Dock förutsätts det att det är någon som har bedömt fartyget som lämpligt för uppgiftet. Vilken 

enhet som skall vara i ett visst område bedömer man på minröjningsstaben”.(Forsmark, 2014) 

Även systemens olikheter beaktas vid planeringen, Hur systemen är utformade och kompletterar 

varandra tillexempel med minvarningssonaren och släpsonaren påverkar hur sökningen läggs 

upp. Tillexempel så påverkar en släpsonar genom att den kräver vissa djup för att fungera opti-

malt.(Rolenec, 2014) 

 

Slutligen beaktas miljöfaktorer, väder, vind, sjöhävning i det tilltänkta området under den aktu-

ella tiden(Forsman, 2014; Ahlström, 2014; Rolenec, 2014).  

5.3 Förberedelser 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV under förberedelseskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

 

Enligt respondenterna sker datainsamlingen även under förberedelse skedet. Insamlingen kan 

bestå i att centralt insamla data som har saknats under planeringsskedet(Edfors, 2014). In-

samlingen kan även genomföras av fartyget som skall genomföra MCM verksamheten. Denna 

insamling kan bestå av data om de geografiska-, topografiska- och andra förutsättningar som 

finns kopplat till området. På plats gör man även förberedelser som att ta mäta ljudhastighetskur-

van, gör bedömningar av sensorernas upptäcktsavstånd genom att mäta mot sjösatta referensob-

jekt. Det kan skilja mycket över dygnet, samt hur botten ser ut. Det enda sättet att göra detta är att 

undersöka på plats.(Forsmark, 2014) Eventuellt genomförs även miljödyk för att undersöka 

sikten, då den kan variera från dag till dag. Även mängden clutter (objekt på botten) måste under-

sökas på plats då mängden objekt kan variera mycket från plats till plats.(Rolenec, 2014) Med 

insamlad och eventuellt uppdaterad data och lokala värden görs ny beräkningar i ledningssyste-

met för hur verksamheten skall genomföras för att nå det önskade resultatet(Forsman, 2014). En 

respondent hävdar att ”etablering i området med miljödyk tar längre tid om man har dåligt un-

derlag. Även med bra underlag tar detta lång tid då förhållandena kan variera från gång till an-

nan”(Sjöberg, 2014). En respondent hävdar att miljökännedoms fasen kan ta minst 24h för att 

lära sig hur botten och miljön är(Ahlström, 2014). 

 

Förberedelseskedet genomförs normalt med en vakt, d.v.s. med halva besättningen 

arbetandes(Sjöberg, 2014; Forsmark, 2014). Dock framhåller en respondent att fartyget Spårö är 

en ganska liten plattform med lite personal. Om fartyget hade haft lite mer personal ombord så 

skulle mer parallell verksamhet kunna genomföras. Med den personalstorlek fartyget nu har får 

man välja vad man skall göra, dykning, sökning eller identifiering.(Rolenec, 2014) 
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5.4 Sökning 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under sökning och hur påverkar de 

verksamheten 

Sökfasen består enligt respondenterna av att, baserat på den data som tidigare insamlats under 

planering och förberedelser och de beräkningar som gjorts baserat på denna data, söka efter 

objekt i vattenvolymen enligt sökprogrammet i systemet. Med viss regelbundenhet stannar farty-

get och mäter ljudhastigheten på nytt och eventuellt sjösätts referensmålet för att kontrollera 

prestandan om undervattensmiljön förändrats (bottenförhållanden, ljudhastighet, djup).(Forsman, 

2014) Om förhållandena förändras får man anpassa sökningen efter dessa. Detta kan behöva 

göras även inom förhållandevis begränsande områden.(Ahlström, 2014) ”Om man upptäcker att 

förhållanden förändras så måste sökmönstret anpassas för att få en bra täckning”(Sjöberg, 2014). 

Djupet påverkar hur man söker, t.ex. genom att samla flera ekon att dyka på (identifiera) på en 

gång(Ahlström, 2014). Har man ett stort hot så får man med ROVS ett Stand OFF samt ett större 

djup(Forsmark, 2014). Det går teoretiskt att använda både skrovfast sonar och ROVS parallellt. 

Detta är dock ej taktikutvecklat.(Forsmark, 2014) ROVS:en är stor och begränsar fartygets ma-

növer när man söker med den framför fartyget. Detta ställer stora krav på 

bryggpersonalen.(Forsman, 2014) 

 

Sökningen påverkas av yttre omständigheter, miljö, geografi. Dessa får man ta hänsyn till genom 

att taktikanpassa och eventuellt söka på ett annat sätt. En annan faktor är de egna sensorernas 

prestanda. Uppfattningen från respondenten är att denna kunskap är ganska låg så att det är svårt 

att veta om resultatet har blivit det önskade av sökningen. ”Vi har bra koll på de yttre faktorerna, 

men inte på de inre. Den statistiska minsökningen bygger på kontroll på hur sannolikt det är att 

upptäcka eftersökta objekt. Där måste kunskapen bli bättre”(Edfors, 2014). Till de yttre faktorer-

na som påverkar resultatet kan räknas väderfaktorer, ljudhastigheten, sjöhävning, yttre hot, geo-

grafi med grundklackar(Forsmark, 2014). Sjöhävningen kan begränsa sonarens prestanda och 

personalen(Ahlström, 2014), då bilden påverkas om fartyget rör sig mycket. Även fartygets 

förmåga att hålla kurslinjen påverkar resultatet. Även faktorer som minhotet och signaturanpass-

ningen påverkar i ett skarpt läge då detta påverkar planering och genomförande.(Rolenec, 2014) 

Släpsonaren har en klar fördel då den kan söka under de skikt som blir i vattnet (ljudhastigheten) 

kontra en skrovfast sonar(Rolenec, 2014). För Ven, som har en skrovfast sonar, finns möjligheten 

att använda ROVS som kan gå ned under ett eventuellt skikt.(Ahlström, 2014) 

 

För en plattform med släpsonar kan sökfasen bli krävande om topografin varierar då man måste 

variera djupet på släpsonaren för att få en bra bild och inte köra den i botten. Om botten varierar 

mycket så måste man även justera sonaren för att få en bra bild. Navigationen måste även göras 

inom de toleranser som krävs, annars måste löpan tas om. Även antalet objekt påverkar.(Rolenec, 

2014) 

 

Sökfasen genomförs vanligen i halvstridsberedskap med en vakt(Ahlström, 2014; Forsmark, 

2014; Edfors, 2014).  Övrigpersonal har låg aktivitet(Forsman, 2014; Edfors, 2014). För Spårö 

anges att 6h vakter fungerar väl. Det är en lagom balans mellan arbete och vila.(Rolenec, 2014) 

Respondenten hävdar dock att, ”att tolka sonarbilder är ganska påfrestande om man gör det under 

längre tid. Det är viktigt att man kan rotera personalen”(Rolenec, 2014). 
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5.5 Detektion/klassificering 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under detektion/klassificering och 

hur påverkar de verksamheten 

Enligt respondenterna sker analys av insamlat data, detektion och klassificering vanligen i 

realtid(Sjöberg, 2014; Forsman, 2014; Ahlström, 2014; Forsmark, 2014). Beroende på hur intres-

sant kontakten är så kan den antingen klassificeras den direkt eller sparas till nästa löpa för att 

titta på den från en annan vinkel och kunna mäta. Det är ett dynamiskt arbete mellan sonar och 

bryggan(Ahlström, 2014). På Ven detekteras och klassificeras under framfart eller så stannas 

fartyget för att inte köra över en kontakt om den är skarp. Fartyget kan även ledas runt kontakten. 

Vanligen stoppas fartyget. Principen är densamma för sökning med ROVS.(Forsman, 2014) 

Spårö systemet har en arbetssätt som skiljer sig lite från Ven. På Spårö samlas ett antal intres-

santa objekt innan man tar hem släpsonaren. Detta ger möjlighet att fortsätta klassificeringen då 

datat sparas.(Sjöberg, 2014) 

 

Detektion och klassificering är ett dynamiskt arbete och man hoppar fram och tillbaka mellan 

sökning och klassificering(Edfors, 2014). Som stöd för arbetet följer man en viss process för att 

minimera felbedömningar och subjektivitet, stress, trötthet, frustration för att man inte hittat 

objektet man söker efter(Edfors, 2014). Operatören måste aktivt jobba med inställningarna för att 

få en optimal bild beroende på förutsättningarna(Forsmark, 2014). 

Har fartyget vakanser så är det en reell begränsning av fartygets möjlighet att verka. Till viss del 

kan man genomföra parallella verksamheter med sökning och klassificering. Använder man 

ROVS är det mer begränsat till en verksamhet åt gången.(Forsman, 2014) Operatörens erfarenhet, 

kunskap, stress, trötthet(Edfors, 2014), liksom sonarens prestanda, vald skala och vattenförhål-

landen(Sjöberg, 2014) påverkar möjligheten att klassificera rätt. 

 

5.6 Identifiering 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under identifiering och hur påverkar 

de verksamheten 

Respondenterna hävdar att det finns två alternativ för att identifiera ett objekt. Man identifierar 

med dykare eller ROV med videokamera. Man lägger upp en plan för hur ett antal objekt skall 

identifieras. Beroende på vad man tror att det är och var de ligger.(Sjöberg, 2014) Fartyget place-

ras på ett lagom avstånd och i rätt position beroende på väder och vind samt strömmar(Forsmark, 

2014). Fartyget ligger still och sjösätter farkosten. Sensorerna som används för sök-

ning/klassificering kan inte användas för identifiering. ”Man måste på något sätt se vad det är för 

något”.(Edfors, 2014) 

 

Dykare ger bra data på objektet, mäta och fota, rita och komma med verbala beskrivningar, något 

som inte farkosten kan göra. Både dykning och farkosts identifiering kan genomföras med en 

vakt, men fartyget kan inte göra något annat undertiden.(Rolenec, 2014) 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-12 

Örlkn David Åkerström 

HSU-T 12-14, T6 

 

 - 26 - 

Sjösättning och hemtagning är känsliga moment för farkosterna(Forsman, 2014). 

Det samma gäller för hur smidigt det går att sjösätta dykbåt och all den materiel som skall ned i 

denna. Det fungerar smidigt att gå från objekt till objekt och identifiera med farkosten.(Rolenec, 

2014) 

 

Mjuk slammig botten är svårt då farkosten och fartyget kan slamma upp och skymma sikten för 

dykare och videokameror.(Forsmark, 2014) 

 

De flesta på vakten involveras med sjösättning och hantering av kabel, och sonar.(Forsmark, 

2014) 

 

5.7 Oskadliggörande 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under oskadliggörande och hur på-

verkar de verksamheten 

Respondenterna hävdar att arbetet under oskadliggörande i stor utsträckning liknar arbetet under 

identifiering, med skillnaden att man redan vet vad det är för något objekt(Rolenec, 2014). 

Samma system används och samma mängd personal behövs som vid identifiering. Även påver-

kansfaktorerna är de samma med avseende på begränsningar av fartygets manöverfrihet och 

undervattensmiljö.(Edfors, 2014) 

 

6 Analys 
Svaren från fallstudien under respektive fokusområde analyseras med hjälp av de signifikanta 

egenskaper för AUV:er som deducerats ur teorin i syfte att besvara de operationaliserade frå-

gorna. Därefter konkluderas svaren på de operationaliserade frågorna och forskningsfrågan bes-

varas. 

6.1 Planering 

Operationaliserad fråga: 

Vad innebär det för Planeringen om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egen-

skaper denna har? 

 

Signifikant egenskap 

Behov av data inhämtat på avstånd från operatören utan 

fysisk sammankoppling mellan operatör och AUV 

Behov av data inhämtat på varierat djup 

Behov av data inhämtat under lång tid eller över en stor 

yta 

Behov av att inhämta data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning 

Behov av att kunna inhämta data oberoende av en dedice-

rad plattform eller att kunna inhämta data med alternativa 
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plattformar 

 

 

Analys: 

Planeringsfasen är inte helt beroende av högkvalitativt data på det tilltänkta området. Dock ökar 

kvalitén på planeringen ju bättre underlag som finns tillgängligt. En AUV har möjlighet att pro-

ducera den typ av data som behövs för planeringen. Inte all data som tillexempel hot, men sådan 

som har med botten beskaffenhet, djup, ljudhastighet, samt eventuellt intressanta objekt att göra. 

Detta kan göras med valfri plattform och i valfri tid och är inte beroende av en viss plattform som 

bärare. Vid varje tillfälle kan ett inom rimliga gränser valfritt område genomsökas beroende på 

upplösning på det önskade underlaget. Beroende på regelverk kan inhämtningen av underlag ske 

under övervakning eller autonomt.  

 

Slutsats: 

En avancerad AUV kan inför eller under planeringsskedet bidra till att inhämta relevant underlag 

och därmed öka kvalitén på resultatet och eventuellt snabba upp planeringen och minska behovet 

av kontroller på plats i sökområdet. Detta kan genomföras oberoende av den eller de plattformar 

som skall genomföra själva sökoperationen och därmed frigöra resurser för annan verksamhet. 

 

 

 

6.2 Förberedelser 

Operationaliserad fråga: 

Vad innebär det för Förberedelserna om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de 

egenskaper denna har? 

 

Signifikant egenskap 

Behov av data inhämtat på avstånd från operatören utan 

fysisk sammankoppling mellan operatör och AUV 

Behov av data inhämtat på varierat djup 

Behov av data inhämtat under lång tid eller över en stor 

yta 

Behov av att inhämta data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning 

Behov av att kunna inhämta data oberoende av en dedice-

rad plattform eller att kunna inhämta data med alternativa 

plattformar 

 

 

Analys: 

Oavsett om planeringen baseras på högupplöst och omfattande data på sökområdet, måste den 

lokala undervattensmiljön undersökas på plats. Dock kan tiden för detta minskas om datat finns 

tillgängligt och väderförhållandena tillåter etablering i området. AUV:ns egenskaper skapar 
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möjlighet för att insamla data även under väderförhållanden som inte möjliggör för ytgående 

enheter att verka. 

 

Slutsats: 

En avancerad AUV kan inför eller under Förberedelseskedet bidra till att inhämta relevant un-

derlag och därmed öka kvalitén på resultatet och eventuellt snabba upp förberedelserna och kon-

troller på plats i sökområdet. Detta kan genomföras oberoende av den eller de plattformar som 

skall genomföra själva sökoperationen och därmed frigöra resurser för annan verksamhet. 

 

6.3 Sökning 

Operationaliserad fråga: 

Vad innebär det för Sökningen om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egen-

skaper denna har? 

 

Signifikant egenskap 

Behov av data inhämtat på avstånd från operatören utan 

fysisk sammankoppling mellan operatör och AUV 

Behov av data inhämtat på varierat djup 

Behov av data inhämtat under lång tid eller över en stor 

yta 

Behov av att inhämta data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning 

Behov av att kunna inhämta data oberoende av en dedice-

rad plattform eller att kunna inhämta data med alternativa 

plattformar 

 

 

Analys: 

AUV:n skapar med sin egenskap att vara autonom och på stort avstånd från operatören ett ännu 

större avstånd mellan ett hot och operatören. Detta ökar säkerheten ytterligare. AUV:n kan även 

liksom ROV:n, söka under eventuella skikt i ljudhastighetsutbredningen. Ett stödfartyg till 

AUV:n kan ligga still på säker plats och behöver inte röra sig i farligt område för att söka. AUV:n 

kan samla data om ett relativt stort område innan datat analyseras. Datat analyseras därmed inte i 

realtid med den påfrestning som detta medför om det sker under lång tid. AUV:ns egenskaper 

skapar möjlighet för att insamla data även under hot- och väderförhållanden som inte möjliggör 

för ytgående enheter att verka. Detta kan göras med valfri plattform och i valfri tid och är inte 

beroende av en viss plattform som bärare. Beroende på regelverk kan inhämtningen av underlag 

ske under övervakning eller autonomt. 

 

Slutsats: 

En AUV kan bidra till sökfasen med att minska risknivån för materiel och personal. Insamling 

kan genomföras med stöd av annan plattform än den eller de plattformar som genomför själva 

sökoperationen och därmed frigöra resurser för annan verksamhet. Insamling av data kan ske från 
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ett relativt stort område innan detta analyseras. AUV:n har liksom släpsonaren fördel av att kunna 

söka under eventuella skikt i ljudhastighetskurvan och därmed öka kvalitén. 

6.4 Detektion/klassificering 

Operationaliserad fråga: 

Vad innebär det för Detektion/ klassificering om Försvarsmakten tillför avancerad AUV 

och de egenskaper denna har? 

 

Signifikant egenskap 

Behov av data inhämtat på avstånd från operatören utan 

fysisk sammankoppling mellan operatör och AUV 

Behov av data inhämtat på varierat djup 

Behov av data inhämtat under lång tid eller över en stor 

yta 

Behov av att inhämta data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning 

Behov av att kunna inhämta data oberoende av en dedice-

rad plattform eller att kunna inhämta data med alternativa 

plattformar 

 

 

Analys: 

En AUV insamlar data autonomt under en längre period. Analys av datamängden för detektion 

och klassificering sker därefter inte i realtid. Denna analys är därmed inte lika tidskritisk som i 

fallet med analysen på typsystemen och kan därmed bidra till att göra detektering och klassifice-

ring mindre känslig för personalvakanser och frigöra resurser för annan verksamhet. 

 

Slutsats: 

En avancerad AUV kan bidra till att förändra arbetssättet för detektion och klassificering, och 

därmed göra detta mindre personalkritiskt. 

6.5 Identifiering 

Operationaliserad fråga: 

Vad innebär det för Identifiering om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de egen-

skaper denna har? 

 

Signifikant egenskap 

Behov av data inhämtat på avstånd från operatören utan 

fysisk sammankoppling mellan operatör och AUV 

Behov av data inhämtat på varierat djup 

Behov av data inhämtat under lång tid eller över en stor 

yta 

Behov av att inhämta data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning 
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Behov av att kunna inhämta data oberoende av en dedice-

rad plattform eller att kunna inhämta data med alternativa 

plattformar 

 

 

Analys: 

Plattformen ligger under identifieringsfasen still och är fullt upptagen med att hantera den utrust-

ning och personal som skall identifiera objektet. AUV:ns autonomitet och oberoende av fysisk 

koppling till operatören skapar möjlighet till att bedriva insamling av data undertiden som platt-

formen identifierar. 

 

Slutsats: 

En AUV kan i identifieringsfasen bidra till att bedriva parallell verksamhet och öka effektiviteten 

genom att genomföra sökning i ett annat område. 

6.6 Oskadliggörande 

Operationaliserad fråga: 

Vad innebär det för Oskadliggörande om Försvarsmakten tillför avancerad AUV och de 

egenskaper denna har? 

 

Signifikant egenskap 

Behov av data inhämtat på avstånd från operatören utan 

fysisk sammankoppling mellan operatör och AUV 

Behov av data inhämtat på varierat djup 

Behov av data inhämtat under lång tid eller över en stor 

yta 

Behov av att inhämta data autonomt utan kontinuerlig 

övervakning 

Behov av att kunna inhämta data oberoende av en dedice-

rad plattform eller att kunna inhämta data med alternativa 

plattformar 

 

 

Analys: 

Plattformen ligger under oskadliggörandefasen still och är fullt upptagen med att hantera den 

utrustning och personal som skall identifiera objektet. AUV:ns autonomitet och oberoende av 

fysisk koppling till operatören skapar möjlighet till att bedriva insamling av data undertiden som 

plattformen oskadliggör. 

 

Slutsats: 

En AUV kan i oskadliggörandefasen bidra till att bedriva parallell verksamhet och öka effektivi-

teten genom att genomföra sökning i ett annat område. 
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7 Slutsats 
Forskningsfrågan: 

Hur påverkar en avancerad AUV genomförandet av MCM? 
 

Konklusion 

En avancerad AUV kan inför eller under planeringsskedet bidra till att inhämta relevant underlag 

och därmed öka kvalitén på resultatet och eventuellt snabba upp planeringen och minska behovet 

av kontroller på plats i sökområdet. Detta kan genomföras oberoende av den eller de plattformar 

som skall genomföra själva sökoperationen och därmed frigöra resurser för annan verksamhet. 

 

När planeringen är genomförd och MCM operationen skall förberedas kan en avancerad AUV på 

plats i sökområdet bidra till att inhämta relevant underlag och därmed öka kvalitén på det förbe-

redande arbetet och eventuellt snabba upp förberedelserna och kontroller på plats. Detta kan 

genomföras oberoende av den eller de plattformar som skall genomföra själva sökoperationen 

och därmed frigöra resurser för annan verksamhet. 

 

En avancerad AUV kan bidra till sökfasen med att minska risknivån för materiel och personal. 

Insamling kan genomföras med stöd av annan plattform än den eller de plattformar som genom-

för själva sökoperationen och därmed frigöra resurser för annan verksamhet. Insamling av data 

kan ske från ett relativt stort område innan detta analyseras. AUV:n har liksom släpsonaren fördel 

av att kunna söka under eventuella skikt i ljudhastighetskurvan och därmed öka kvalitén. 

 

En avancerad AUV kan bidra till att förändra arbetssättet för detektion och klassificering, och 

därmed göra detta mindre personalkritiskt. 

 

En avancerad AUV kan i identifierings- och oskadliggörandefasen bidra till att bedriva parallell 

verksamhet och öka effektiviteten genom att genomföra sökning i ett annat område. 

 

Svar på forskningsfrågan: 

En avancerad AUV kan påverka dagens genomförande av MCM genom att med sin mobilitet och 

autonomitet möjliggöra inhämtning av data i tilltänkta operationsområden. Detta kan ske med 

alternativa stödplattformar vilket möjliggör ett annat utnyttjande av personal och materiel. Un-

derlaget skapar förutsättning för effektiv planering och etablering i operationsområdet. Väl på 

plats i ett operationsområde kan en avancerad AUV bidra till etablering och sökning genom att 

autonomt och på avstånd inhämta data om undervattensmiljön och objekt. Detta skapar möjlighet 

till parallell verksamhet och frigör resurser för annan verksamhet samtidigt som datat kan ge en 

bild av hur förhållandena är i en stor del av operationsområdet. AUV:n har även fördelen av att 

kunna söka under eventuella ljudhastighetsskikt i vattnet och bidrar därmed till ökad kvalité på 

datat. Risken för personal och materiel i en hotmiljö minskar med avståndet. I identifierings- och 

oskadliggörandefaserna påverkas verksamheten genom att AUV:n kan fortsätta med datainhämt-

ning medan plattformen ägnar sig åt identifiering/oskadliggörande med farkoster och dykare. Den 

parallella verksamheten skapar möjlighet till ett annat utnyttjande av personal och materiel. 
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8 Diskussion 
Metoden som använts i denna avhandling är tvådelad. Litteraturstudier har använts för att dedu-

cera en teoribildning kring AUV:er i syfte att identifiera de egenskaper som utmärker dessa. En 

fallstudie har använts för att skapa empiri om hur MCM bedrivs idag. 

 

Litteraturstudien har i huvudsak baserats på konferensinlagor och andra publicerade forsknings-

rapporter. Anledningen till detta har varit att öka begreppsvaliditeten genom att det är publicerat 

och framställt material. Kritik mot detta kan riktas mot att det inte är Peer Review granskat 

material publicerat i vetenskapliga tidskrifter. Hänsyn har tagits till detta genom att i så stor 

utsträckning som möjligt kontrollera påståenden och uppnådda resultat mot andra liknande källor. 

Hänsyn har även tagits till att vissa författare av litteraturen är producenter av färdiga produkter. 

Resultatet av detta har blivit att det endast går att deducera mycket generella egenskaper hos 

AUV:erna ur litteraturen. Det saknas helt enkelt tillräckliga belägg för att en AUV är kvantifier-

bart bättre än något annat system på att lösa en viss uppgift. Detta har i förlängningen inneburit 

att resultatet av uppsatsen är generellt i sin beskrivning. En alternativ metod för att deducera 

egenskaper hade varit att genomföra jämförande experiment. Antingen med realiserade produkter 

till sjöss eller med datoriserade modeller. Detta har dock inte bedömts vara realistiskt att genom-

föra inom ramen för denna avhandling då varken ekonomiskamedel eller färdiga modeller funnits 

tillgängliga. 

För att inhämta empiri har metoden fallstudie använts. Fallstudie valdes för att den ger ett antal 

verktyg och strukturerat arbetssätt. Fallstudieprotokollet ökar reliabiliteten. En enkät eller struk-

turerad intervju hade kunnat användas i stället för fallstudie, men då området inte är väl beskrivet 

samt att fallstudien lämpar sig för att besvara frågor som ”Hur” och ”Varför”, föll valet på den 

senare. Syftet med fallstudien var att identifiera påverkande faktorer i verksamheten som den 

bedrivs idag. Anledningen till detta var att det i skrivande stund saknas litteratur på området, och 

att AUV:er som bärare av sensorer inte tillför någon annan typ av data än som redan insamlas. 

Den insamlas bara på ett annat sätt med dagens tillgängliga system. Detta indikerar att det är 

arbetssättet som i största grad påverkas av tillförande av AUV, och det således är viktigt att iden-

tifiera påverkande faktorer i arbetsmomenten, hur man jobbar och varför jobbet utförs på ett visst 

sätt, och kanske inte främst vilken typ av underlag som produceras. Det senare finns beskrivet i 

den litteratur som finns tillgänglig. 

 

Resultatet av avhandlingen påvisar att en avancerad AUV påverkar genomförandet av MCM som 

Försvarsmakten bedriver verksamheten idag. I stort påvisar avhandlingen att det är egenskaperna 

för ett ökat avstånd, mobiliteten och autonomiteten som påverkar mest. Säkerheten för personal 

och materiel ökar genom att AUV:n kan verka på avstånd utan fysisk närhet till operatören, både 

när det gäller förberedelser och sökning. Mobiliteten skapar möjligheter att använda alternativa 

plattforman för data inhämtning. Om ett alternativ används som innebär att AUV:n enkelt kan 

flyttas mellan olika typer av bärare (trailer, container, fartyg) och likaledes ett mobilt alternativ 

för urtankning och analys av data, binds inte avancerade fartygssystem vid själva datainhämt-

ningen. Detta skapar möjlighet till att med relativt okvalificerade enheter inhämta data från till-

tänkta operationsområden och för den delen även bedriva sökning och klassificering från andra 

plattformar än de som sedan identifierar och oskadliggör. Detta resonemang påvisar således att 

tillförande av avancerad AUV skapar möjlighet att arbeta på ett annat sätt och med andra typer av 

plattformar beroende på de förutsättningar som föreligger för tillfället. Autonomiteten skapar 
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möjlighet till parallellt arbete då operatören inte ständigt behöver manövrera AUV:n. Dock kan 

detta vara falskt då regelverket för sjötrafik kan kräva att operatören har ständig kontroll över 

farkosten. Detta bör kunna lösas med en följebåt med hydroakustisk kontakt med AUV. Följebå-

ten kan i ett sådant läge vara okvalificerad och ej ha hanteringssystem för hemtagning av AUV:n. 

 

Denna avhandling har fokuserat på avancerad AUV. Detta medför att hanteringen av AUV:n blir 

mer omständlig än om det är en enklare mindre AUV. En riktigt liten AUV kan hanteras av två 

personer. En mer avancerad kräver ett hanteringssystem för sjösättning och hemtagning. Hante-

ringen begränsas av hur plattformen rör sig i sjön. Detta medför att vid viss sjögång kan AUV:n 

inte sjösättas eller bärgas från ytfartyg. En möjlighet vid ett sådant tillfälle är att i skydd av våg-

brytande öar eller motsvarande, sjösätta eller bärga AUV:n och låta den gå till och från sökområ-

det för egen maskin. Det som skapar möjligheterna är den förhållandevis stora aktionsradien och 

aktionstiden.  

 

Sensorerna på AUV:erna är liknande de som finns integrerade på släpsonarer och ROV:er. De är 

därför ingen fördel i sig att ha dem på en annan plattform. Snarare tvärtom med anledning av att 

uthålligheten på en avancerad ytgående bärare är betydligt längre än vad en AUV har möjlighet 

att uppnå. Dessutom har en operatör med direktkontakt till sensorn möjlighet att anpassa denna 

efter rådande förhållanden. Dock kan sensorerna i vissa fall verka på grundare vatten än tillexem-

pel skrovfasta- eller släpade sensorer, beroende på hur stor plattform som används. En ROV är 

nog ännu mer lämpad för detta ändamål, då den i flera fall är konstruerad för att lösa uppgifter 

som kräver en bättre manöverförmåga som tillexempel hovring. 

 

Hur avancerad AUV:n är har inte påverkat resultatet med den metod som har använts. Inga jäm-

förelser av prestanda med befintliga sensorer och system eller mellan olika sensorsystem på 

AUV:er har genomförts. Därav följer att resultatet med stor sannolikhet inte är beroende på hur 

avancerad AUV:n är, bara den har de egenskaper som har använts i analysen. 

 

Respondenterna i fallstudien representerar två typsystem. Fartyg av Koster klass, respektive 

Styrsö klass. Dessa har olika typer av huvud sensor. Därav följer att deras arbetssätt skiljer sig åt. 

Den skrovfasta sensorn på Kosterfartygen medför vissa begränsningar. Den är tillexempel mer 

känsliga för skikt i ljudhastighetskurvan i vattnet, men den har även fördelen av att fungera även 

när fartyget inte gör fart genom vattnet. Detta gör att Kosterklassens arbetssätt mer liknar teorin 

för genomförande av MCM, med tydliga skeden i en viss följd som man genomlöper vid en 

kontakt med ett objekt. Styrsöfartygen har en tydlig uppdelning av skedena i två block. Sökning 

och klassificering i det ena, och identifiering och oskadliggörande i det andra. Detta är följden av 

att denna fartygsklass har släpsonar som kräver fart genom vattnet som huvudsensor. Vid sökning 

detekteras och klassas ett antal objekt innan sonaren bärgas och identifieringen påbörjas. Detta 

arbetssätt liknar förmodligen mer det arbetssätt som tillförsel av AUV renderar i. Insamling av en 

stor mängd data i ett område, hemtagning, urtankning av data, analys/klassificering, identifiering 

och oskadliggörande. Värt att notera är att insamling av data och analys/klassificering kan göras 

med mindre kvalificerade enheter. Klart är dock att båda typsystemen har möjlighet att skapa den 

kunskap som krävs för att hantera en AUV. Begränsningen kan ligga i den fysiska domänen för 

ett hanteringssystem. Denna avhandling har inte avhandlat andra enheter avsedda för MCM, 

tillexempel Kv Visby. Dock borde resultatet vara överförbart även till denna fartygsklass då 
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analysen visserligen har tagit hänsyn till fartygens fysiska utformnings påverkan på verksamhet-

en, och skillnaden bör ligga i att Visby är ett större fartyg och bör klara sjöhävning bättre. 

 

Analysen har pekat på den verksamhet som påverkas vid ett införande av AUV. Den har inte 

pekat på den verksamhet som inte påverkas. Bland annat har inte hänsyn tagits till att AUV:er i 

vissa sammanhang är påtaglit sämre än bemannade system. Tillexempel har en AUV svårigheter 

att hantera stora förändringar i undervattensmiljön med avseende på att optimera sensorerna för 

bästa möjliga prestanda. För att kunna beakta denna typ av prestandaskillnader hade en helt 

annan metod behövt utnyttjas som nämnts tidigare. Detta har medfört att slutsatserna kan vara 

överoptimistiska i bedömningen av AUV:ers positiva påverkan. 

 

Det militärtekniska perspektivet har i denna uppsats använts för att belysa hur en avancerad AUV 

kan påverka verksamheten vid ett eventuellt införande. Med de egenskaper AUV:n har, finns det 

enligt resultatet på denna uppsats många områden i verksamheten som påverkas och möjligheter 

till annat uppträdande. Kanske främst på grund av AUV:ns mobilitet och autonomitet. 

 

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats har inte beaktat en AUV:s ekonomiska aspekter, vilket bör göras för att få en 

uppfattning om hur det totala nyttjandet av resurser, både personal och ekonomiska medel, på-

verkas vid en eventuell anskaffning. Detta bör även ge beslutsunderlag till analys av bästa nytt-

jande av fartyg och övriga system. 
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Bilaga 1. Fallstudieprotokoll 

 

1 Introduktion 
 

1.1 Fallstudiens syfte 

Fallstudien syftar till att undersöka hur MCM genomförs idag i empirin och svaren organiseras 

utifrån teori som hämtas från en verksamhetsbeskrivning för MCM. Svaren på fallstudiefrågorna 

ska användas i den överordnade uppsatsen för att besvara de operationaliserade frågeställningar-

na. 

1.2 Fallstudiens frågeställning 

Fallstudiens frågeställning utgår från forskningsfrågan och teoriramen. 

 

 Vilka är påverkansmöjligheterna i verksamheten som den bedrivs idag? 

1.3 Fallstudiens teoretiska ramverk och teoretiska utgångspunkt 

Från den överordnade uppsatsen hämtas den teoretiska grunden. Signifikanta egenskaper hos 

AUV:er är: Insamla data på avstånd, Insamla data på varierat djup, Insamla data kontinuerligt 

över flera timmar/dygn, Insamla data autonomt utan kontinuerlig övervakning, Hög mobilitet. 

Graden av hur mycket AUV:n tillför är beroende på vilken teknisk lösning som används. Fort-

sättningsvis behandlas områdena/egenskaperna därför med ett brett och inkluderande för att inte 

begränsa undersökningen. 

 

I denna fallstudie används vidare Planering, Förberedelser, Sökning, Detektion, Klassificering,  

Identifiering, Oskadliggörande som teori för den verksamhet som skall undersökas. Rapportering 

av genomförd verksamhet som den beskrivs i(Försvarets Materielverk, 2003) bedöms ligga utan-

för en AUV:s påverkans möjlighet och hanteras inte vidare. 

 

1.4 Protokollets roll 

Protokolles roll är att öka reliabiliteten i fallstudien och skall styra datainsamlingen så att studien 

blir upprepningsbar.   

2 Tillvägagångssätt vid insamling av data 
Datainsamlingen genomförs som en fokuserad intervju med temaområden 

2.1 Plan för datainsamling 

Planen för datainsamling skapar vägledning för intervjuerna så att de genomförs på ett likartat 

sätt, och ökar möjligheten till återupprepning samt komplettering.  
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2.2 Förberedelser 

Inför varje intervju upprättas ett protokoll. Detta skall stödja dels intervjuaren i att få svar på 

fallstudiens frågor, men även respondenten i besvarandet av desamma. Intervjuaren tillser även 

att adekvat ljudupptagningsutrustning finns tillhands och är funktionskontrollerad samt att an-

teckningsmaterial finns tillhands. 

 

2.3 Personer, platser, tider 

Namn Org Plats Datum Tid 

Roger Edfors MWDC MWDC Berga 21/3-14 08.30-09.15 

Bengt Forsman Sekonden Ven, 

42.minröjningsdivisionen 

Ven 21/3-14 10.00-10.45 

Erik Ahlström  SonO Ven 

42.minröjningsdivisionen 

Ven 21/3-14 10.45-11.30 

Jonas Forsmark  FC Ven 

42.minröjningsdivisionen 

Telefonintervju 24/4-14 08.00-09.00 

Emil Rolenec  FC Spårö 

42.minröjningsdivisionen 

Spårö 21/3-14 12.30-13.15 

Erik Sjöberg  SonO Spårö 

42.minröjningsdivisionen 

Spårö 21/3-14 13.15-14.00 

 

 

3 Fallstudiefrågor 
 

3.1 Empirifråga 

Forskningsfråga Empirifråga  

- Hur påverkar en avancerad AUV genomfö-

randet av MCM? 

Inom vilka områden kan verksamheten 

påverkas som den bedrivs idag? 

 

3.2 Intervjufrågor 

Fallstudiefråga Intervjufrågor 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV 

under planeringsskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

Hur genomförs planering idag? 

Varför genomförs den på det sättet? 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Vilka personalkategorier är mest i anspråk-

tagna?  

Hur påverkar plattformens fysiska utform-

ning? 

Hur påverkar sensorernas tekniska utform-

ning? 
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Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV 

under Förberedelseskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

Hur genomförs förberedelser idag? 

Varför genomförs den på det sättet? 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Vilka personalkategorier är mest i anspråk-

tagna?  

Hur påverkar plattformens fysiska utform-

ning? 

Hur påverkar sensorernas tekniska utform-

ning? 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV 

under Sökningsskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

Hur genomförs sökning idag? 

Varför genomförs den på det sättet? 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Vilka personalkategorier är mest i anspråk-

tagna?  

Hur påverkar plattformens fysiska utform-

ning? 

Hur påverkar sensorernas tekniska utform-

ning? 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV 

under Detektions/klassificeringsskedet och hur 

påverkar de verksamheten 

Hur genomförs Detektion/ klassificering 

idag? 

Varför genomförs den på det sättet? 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Vilka personal kategorier är mest i anspråk-

tagna?  

Hur påverkar plattformens fysiska utform-

ning? 

Hur påverkar sensorernas tekniska utform-

ning? 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV 

under Identifieringsskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

Hur genomförs Identifiering idag? 

Varför genomförs den på det sättet? 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Vilka personalkategorier är mest i anspråk-

tagna?  

Hur påverkar plattformens fysiska utform-

ning? 

Hur påverkar sensorernas tekniska utform-

ning? 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV 

under Oskadliggörandeskedet och hur påverkar 

de verksamheten 

Hur genomförs Oskadliggörande idag? 

Varför genomförs den på det sättet? 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Vilka personalkategorier är mest i anspråk-

tagna?  

Hur påverkar plattformens fysiska utform-

ning? 

Hur påverkar sensorernas tekniska utform-
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ning? 

 

 

 

4 Analys 
 

Analysschemat anger vilka indikatorer som är intressanta för analysen. De används för att inom 

varje temaområde fånga respondentens svar med avseende på de olika områden som resultatet 

skall struktureras efter. Indikatorerna hämtas från signifikanta egenskaper hos AUV:er och an-

vänds för att koda svaren från respondenterna samt sammanställa svaren på fallstudiefrågorna. 

Kod inom parentes.  

 

4.1 Planering 

 

Indikator 

Påverkan av avstånd (Av) 

Påverkan av varierat djup(D) 

Påverkan av kontinuerligt över 

flera timmar/dygn (T) 

Påverkan av autonomitet(Au) 

Påverkan av mobilitet(M) 

 

4.2 Förberedelser 

Indikator 

Påverkan av avstånd (Av) 

Påverkan av varierat djup(D) 

Påverkan av kontinuerligt över 

flera timmar/dygn (T) 

Påverkan av autonomitet(Au) 

Påverkan av mobilitet(M) 

 

4.3 Sökning 

Indikator 

Påverkan av avstånd (Av) 

Påverkan av varierat djup(D) 

Påverkan av kontinuerligt över 

flera timmar/dygn (T) 

Påverkan av autonomitet(Au) 

Påverkan av mobilitet(M) 
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4.4 Detektion/klassificering 

 

Indikator 

Påverkan av avstånd (Av) 

Påverkan av varierat djup(D) 

Påverkan av kontinuerligt över 

flera timmar/dygn (T) 

Påverkan av autonomitet(Au) 

Påverkan av mobilitet(M) 

 

4.5 Identifiering 

Indikator 

Påverkan av avstånd (Av) 

Påverkan av varierat djup(D) 

Påverkan av kontinuerligt över 

flera timmar/dygn (T) 

Påverkan av autonomitet(Au) 

Påverkan av mobilitet(M) 

 

4.6 Oskadliggörande 

Indikator 

Påverkan av avstånd (Av) 

Påverkan av varierat djup(D) 

Påverkan av kontinuerligt över 

flera timmar/dygn (T) 

Påverkan av autonomitet(Au) 

Påverkan av mobilitet(M) 

 

 

5 Frågeformulär 
Författare:  David Åkerström 

Kurs:  FHS HSU-T 12-14 

e-mail: david.akerstrom@student.fhs.se 

Tel: 070-3189026 

  

Frågorna syftar till att belysa hur MCM genomförs idag. Som ramverk används en process för 

MCM hämtad från dokumentationen för HTM Landsort. MCM OPERATION FLOW CHART. 

 

mailto:david.akerstrom@student.fhs.se
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Nedan bryts de övergripande frågeställningarna ned under respektive steg i denna process. 

Inledningsvis ställ ett par frågor om formalia och respondenten. 

5.1 Inledning 

Får intervjun dokumenteras med ljudupptagning? 

Får jag citera dig i mitt fortsatta arbete? 

Information som förmedlas får inte vara sekretessbelagd!  

 

Tid, Plats, Respondent, kontaktinformation 

 

Vad är dina arbetsuppgifter och erfarenhat från MCM-verksamhet? 

 

 

5.2 Processen 

Hur ser processen för MCM ut på er plattform? 

 

5.3 Planering 

Hur genomförs planering idag? 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning 

 

5.4 Förberedelser 

Hur genomförs Förberedelser idag? 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 
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5.5 Sökning 

Hur genomförs Sökning idag? 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

 

 

5.6 Detektion/klassificering 

Hur genomförs Detektion/ klassificering idag? 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

 

 

5.7 Identifiering 

Hur genomförs Identifiering idag? 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 
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Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

 

 

5.8 Oskadliggörande 

Hur genomförs Oskadliggörande idag? 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

 

5.9 Avslutande information 

Respondenten kommer att få ta del av sammanställda svar innan de används i det fortsatta arbe-

tet. 

 

6 Sammanställda svar på intervjufrågor 

6.1 Processen 

Hur ser processen för MCM ut på er plattform? 

(Forsman, 2014)Det är nyckelstegen i grundprocessen och stämmer i stort sätt. 

 

(Ahlström, 2014)Den stämmer i grova drag 

 

(Forsmark, 2014)Processen stämmer i stort om man förenklar den. Beroende på när fartyget 

kommer in i processen och vilken uppgift som fartyget får och hur bearbetad den är. Skall man 

röja en egen led så kan man styra själv hur upplägget blir. Är det bara en bottenundersöknings 

uppgift man får från MWDC så kan man lägga upp det helt själv. Det beror på hur stor uppgiften 

är och om man ingår i ett större styrka med andra enheter. 

 

(Edfors, 2014)Processen stämmer, beroende på uppdraget kan den variera. 

 

(Sjöberg, 2014)I stort så stämmer den, men i själva MCM-fasen skiljer. Koster båtar söker, och 

hittar man något intressant så stannar man och tittar på det ur flera vinklar för att klassa det i 

realtid. Eventuellt identifierar man direkt. Släpsonaren kräver fart. Vi går en viss bit i sökstråken 

för att samla ett antal intressanta kontakter. Därefter inleds en identifieringsfas då vi inte har 

sonaren i vattnet, där vi går från kontakt till kontakt och identifierar. Sedan fortsätter sökningen 
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igen med ett nytt avsnitt av området. Det registrerade sonardatat kan i efterhand granskas för att 

klassificera objekt om man misstänker att man missat något. Processen har tvåtydliga moment. 

Sökning och dykning.  

 

(Rolenec, 2014)Den passar in bra i generella termer, Dock utförs sökfasen tillsammans med 

klassificering i ett block, och identifiering och röjning i det andra blocket pga att Spårö har en 

släpsonar som måste göra fart genom vattnet. Sedan går man mellan dessa block. Det är en tydlig 

skillnad mot system(fartyg) med skrovfast sonar. 

 

Konklution: 

Processen skiljer något mellan de båda undersökta fartygssystemen. Koster fartyg söker, och 

hittar fartyget något intressant så stannar det upp och tittar på objektet ur flera vinklar för att 

klassa det i realtid. Eventuellt identifierar man direkt. På Styrsö fartyg har processen tvåtydliga 

moment. Sökfasen tillsammans med klassificering i ett block, och identifiering och röjning i det 

andra blocket. Processen kan även variera på grund av uppgift och omfattning av denna. 

Denna konklusion används i huvud uppsatsen för att besvara konrollfråga om extern validitet och 

behandlas inte vidare i fallstudien. 

6.2 Planering 

Hur genomförs planering idag? 

(Forsman, 2014)Vaktcheferna inte så delaktiga mer än i stort hur det skall läggasupp. Annars 

leder SonO arbetet med planering. Har man en SLO som ansvarar för yttre striden, så bör denne 

vara delaktig på ett annat sätt. Som sekond har man annan administration att sköta. Mycket byg-

ger på specialistofficerarna (SonO).  

 

(Ahlström, 2014) Får inforation från MWDC, sammanställer tillgänglig information om område 

och hot, beställer verkansdelar. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Mycket av planeringen av minröjning sker på MWDC, Vilka operationsområden 

som sökning skall genomföras i, Hur sökning skall genomföras, Vad som skall söka efter, 

Grunddata SGU, Tidigare insamlat data som MWDC försöker dra slutsatser utifrån 

 

(Sjöberg, 2014) FC, SonO och SLO genomför analys av uppgift. Man tittar på vad man har för 

data om området sedan tidigare. Om data inte finns ombord så kontaktar man MWDC för att få 

detta. Högupplöst djupdata är avgörande för att kunna använda släpsonaren optimalt, men inte 

släpa den i botten. Botten beskaffenheten undersöks för att se var man kan förvänta sig. Datat 

används för planering i systemet. Djupdatat hanteras separat. Man väljer vilka sonarer som skall 

användas. Man kan även få en uppgift via radio om man redan är ute på uppdrag. Det planerings-

verktyg som används idag är inte optimerat för släpsonarer, utan för skrovfasta. Planeringen kan 

ta lång tid eller gå fort beroende på hur precis den skall vara. 
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(Rolenec, 2014) Tolkar uppgiften utifrån den uppgift som ställs. Tillsammans med den nog-

grannhet som önskas i röjningen och med miljöparametrar beräknas hur företaget skall genomfö-

ras.  

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)Tid och personalvakanser 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Vi påverkas mycket av geografi och miljö och därför är det naturligt att börja 

planeringen med att sammanställa vad man vet om området för att se vad man har för möjligheter 

eller begränsningar 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)Underrättelser, mintyper, hur pass bra underlag finns på områder, miljö, väder, 

tidsaspektet (hur lång tid i förväg får man uppgiften), tillgänglighet på materiel styr hur man 

planerar och vilka system man har ombord. 

 

(Ahlström, 2014) Vilken information som finns eller inte finns, botten sediment, djup. Bra un-

derlag ger en bättre planering, och desto snabbare går det 

 

(Forsmark, 2014) Beroende på vilka ingångsvärden man har när man börjar, Tid, kund, hot. Ju 

större osäkerheterna är desto längre tid tar det och desto större är osäkerheten i resultatet. 

 

(Edfors, 2014)Vilka krav högre chef ställer på uppgiftens lösande, Vad vill man ha för resultat, 

Upplösning på data på området, data på det som man skall leta efter och hur säker man är på att 

det finns något att leta efter. Erfarenhet är viktigt personalen kan variera. 

 

(Sjöberg, 2014) Tillgänglig tid och grunddata. Om man inte har bra data på ett område så ökar 

tiden för miljökännedom. Tex så genomförs fler lodlöpor för att kontrollera djupet.  

 

(Rolenec, 2014) Tillgänglig tid, efterfrågat resultat, hotet, topografi (miljöförhållande). Mängden 

underlag och kvalitén på detta påverkar hur goda bedömningar vi kan göra. I stort så planeras på 

samma sätt, men osäkerheten ökar om ingångsvärdena är sämre.  

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)FC initial mottagare av uppgiften, SonO presenterar de konkreta förslaget på hur 

det skall lösas. Tekniker för materielen. 
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(Ahlström, 2014) SonO, SonB, Bryggan för navigering, maskin för bunker mm. 

 

(Forsmark, 2014) SOnO, SonB, FC, Sekond, SLO (Vaktchef), Beroende på hur styrkan ser ut så 

involveras även luftförsvaret in. Beroende på hur lång tid man har på sig inför en operation så 

arbetar man olika intensivt. Dock jobbar SonO/SonB heltid med planering infor operationen 

 

(Edfors, 2014)Mest taktiska officerare, Gissar lite men det borde vara flera parallella planeringar 

pågående samtidigt och då inte på heltid 

 

(Sjöberg, 2014) SonO. DykO, FC, SLO. 

 

(Rolenec, 2014) FC, Vaktchefer, SonO och DykO. SLO och SonO är de tyngsta rollerna. Även 

teknisk personal är med i planeringen för att beräkna bunker mm. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)Storleken påverkas av väder, sjöhävning, signatur manöverbarhet 

 

(Ahlström, 2014) Nej, fartyget är anpassat för att vara ett minröjningsfartyg. Värdet kan påverka, 

men detta föreslås oftast av MWDC i underlaget som fartyget får med uppgiften 

 

(Forsmark, 2014) Det finns begränsningar i var man kan vara beroende på djup, väder och av-

stånd. Dock förutsätts det att det är någon som har bedömt fartyget som lämpligt för uppgiftet. 

Beroende på utrustning, bemanning. Vilken enhet som skall vara i ett visst område bedömer man 

på minröjningsstaben.  

 

(Edfors, 2014)Kontorsmiljön begränsas av brist på grafiska hjälpmedel.  

 

(Sjöberg, 2014) Inte fartyget som sådant 

 

(Rolenec, 2014) Släpsonaren påverkar då den kräver vissa djup, väder och vind och plattformaens 

storlek. 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning 

(Forsman, 2014)Vilka sensorer som fartyget har och deras status, kranlyft av farkoster under 

sjöhävning 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Datat som finns på MWDC är i vissa stycken högupplöst och i andra lågupplöst. 

Upplösningen kan påverka var vi genomför minröjningen och ibland genomförs verksamhet för 

att komplettera data i områden som vi inte har bra data på. Så visst påverkar det planeringen. 
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(Sjöberg, 2014) Sensorernas egenskaper påverkar naturligt vis iom att vi släpar den efter oss. 

Detta gör att man är noga med minhot och signatur på fartyget. 

 

(Rolenec, 2014) Hur systemen är utformade och kompletterar varandra tillexempel med minvar-

ningssonaren och släpsonaren påverkar hur sökningen läggs upp. 

 

6.3 Förberedelser 

Hur genomförs Förberedelser idag? 

(Forsman, 2014)Tekniker tillser att materielen fungerar, nautiker får fartyget på plats, SonO 

lägger in underlaget i systemen, Kringutrustning skall fram på däck, sjösätter referensmål, mäter 

mot referensmålet för att få en uppfattning om sensorernas prestanda, tar vatten (ljudhastighets-

kurva), gör beräkningar utifrån prestanda på plats och uppdaterar systemet med de lokala vär-

dena. Sjösätter sensorer och farkoster, planerar för den civila sjötrafiken och hur den påverkar 

våran verksamhet, ta ombord laddningar för röjning. 

 

(Ahlström, 2014) Läsa in underlagen som vi fått, omfallsplanering, funderar på taktikanpassning, 

kontrollerar att allt stämmer i planeringen 

 

(Forsmark, 2014) På väg till det tänkta området beräknar man hur röjningen skall gå till. Statist-

iska beräkningar för hur man bäst skall gå tillväga för att nå till ett visst mål. Då tittar man även 

på de geografiska, topografiska och andra förutsättningar som finns kopplat till området. På plats 

gör man även förberedelser som att ta vatten, gör bedömningar av upptäktsavstånd. Det kan skilja 

mycket över dygnet, samt hur botten ser ut. Det enda sättet att göra detta är att undersöka på 

plats. Miljödyk och mäta mot referensmina. Även andra förberedelser handlar om yt- och lufthot.  

 

(Edfors, 2014)De flesta minröjnings operationer startar på MWDC, bortsätt från övningar. Detta 

beroende på att det är på MWDC som man ser behovet av röjning. Oftast följer MWDC med 

fartyget som leder operationen eller att den leds från land. Under den tiden stöttar MWDC med 

underlag som har saknats i tidigare skeden och visualisera vad som skall göras. 

 

(Sjöberg, 2014) Det finns rutiner för hur förberedelser skall göras. Systemet skall programeras, 

navigation, maskin etc. 

 

(Rolenec, 2014) Planerar enligt de ingångsvärden som finns. Hot, miljöfaktorer undersöks när 

man är på plats, liksom sikt och ljudhastighet. Många faktorer måste undersökas på plats, så 

tillexempel sikten kan variera från dag till dag. Även mängden clutter måste undersökas på plats 

då mängden objekt kan variera mycket från plats till plats. 

 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 
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(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Transport tid, utnyttja tiden under transport så att man är klar vid ankomst 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Etablering i området med miljödyk tar längre tid om man har dåligt underlag. 

Även med bra underlag tar detta lång tid då förhållandena kan variera från gång till annan, mäta 

på referänsmål för att se hur de ser ut beroende på ljudhastigheten och sikten. 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)SonO, sjömän för däcksarbete, stuva materiel, Nautiker 

 

(Ahlström, 2014) Sonar, Vaktchefer 

 

(Forsmark, 2014) Samma som tidigare. Fartygsledning och UV-personal. Genomförs i halv 

stridsberedskap 

 

(Edfors, 2014)Taktiska officerare, sjömän, specialister 

 

(Sjöberg, 2014) Hela vakten arbetar med sitt 

 

(Rolenec, 2014) Samma som i planering, men även den tekniska personalen och sjömän är mer 

involverad för materielkontroller liksom personalen som krävs för förflyttningen. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)Nej, inte i fredstid. Vid ett yttre hot så blir det kanske begränsningar i nyttjandet 

utomhus. Båtarna är lagom stora efter verksamheten, men de är känsliga för sjöhävning. 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)Nej 
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(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014) Det är en ganska liten plattform med lite personal. Om man var lite fler ombord 

så skulle mer parallell verksamhet. Man får välja vad man skall göra. (dykning, sökning, identifi-

ering) 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

6.4 Sökning 

Hur genomförs Sökning idag? 

(Forsman, 2014)UsO får manövern och påbörjar sökningen enligt sökprogrammet i systemet. 

Bryggan får styrkommando från systemet, och följer söklinjerna. Med viss regelbundenhet sannar 

fartyget och mäter ljudhastigheten på nytt och eventuellt sjösätta referensmålet för att kontrollera 

prestandan om undervattensmiljön förändrats (Botten, ljudhastighet, djup). SonO och SonarOp 

sitter i SLC. Det är en dynamisk fas då SonO leder hur fartyget skall manövreras. Övrigpersonal 

har låg aktivitet. ROV:s en är stor och begränsar fartygets manöver när man söker med den fram-

för fartyget. Detta ställer stora krav på bryggpersonalen. 

 

(Ahlström, 2014) Sökstråk upplaggda, miljökännedoms fas minst 24h för att lära sig hur botten 

och miljön är. Sen påbörjar man sökningen enligt justerad plan, uppdaterar högre chef om hur det 

går, om förhållandena förändras får man anpassa sökningen( även på begränsande områden), 

djupet påverkar hur man söker, tex genom att samla flera ekon att dyka på (identifiera) på en 

gång. SonO har manövern och i samverkan med ManO genomförs sökningen. Det är sammar-

betet mellan besättningen som påverkar hur lång tid saker tar. 

 

(Forsmark, 2014) Kan söka med två olika system, Skrovfast sonar och ROVS. Har man ett stort 

hot så får man med ROVS ett Stand OFF samt ett större djup. Går att använda båda parallellt, 

dock ej taktikutvecklat. Resultatet från planeringen matas in i ledningssystemet, sedan följer man 

sökmönstret i systemet för att få maximal täckningen. En vaktchef leder arbetet, vanligen UsO. 
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UsO ger direktiv till ManO för hur fartyget skall styras i dialog med Vaktchefen. UsO har hjälp 

av Sonop som bara tittar på sonaren.  

 

(Edfors, 2014)MWDC operatören ombord eller i staben stöttar fartyget eller staben med hur man 

skall nå önskar resultat. I staben är det MWDC som sitter på den kompetensen (MCM). Fungerar 

som kompetensbärare för MCM (Experter). 

 

(Sjöberg, 2014) VO har ansvaret för navigering och signaler. JaktO lägger upp sökmönster, So-

nop tittar på sonaren och skickar bilder till JaktO. Ev så har man en sjöman i minvarningssonaren 

 

(Rolenec, 2014) Vakthavande officer och Vaktchefen navigerar enligt planerat sökmönster Sonop 

optimerar sensorerna. Sonop söker efter relevanta ekon. JaktO(Vaktchefen) klassar ekon som 

Sonop finner intressanta medans Sonop söker vidare. Samtidigt är söker ytterligare en operatör 

efter minor i vattenvolymen med minvarningssonaren. Klassificeringen genomförs under det att 

fartyget fortsätter längs sökstråket. Att tolka sonarbilder är ganska påfrestande om man gör det 

under längre tid. Det är viktigt att man kan rotera personalen 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014) Yttre väderfaktorer, ljudhastigheten , sjöhävning, yttre hot, geografi med 

grundklacker mm 

 

(Edfors, 2014)Sökningen påverkas av yttre omständigheter, miljö, geografi dessa får man ta 

hänsyn till genom att taktikanpassa och eventuellt söka på ett annat sätt. En annan faktor är våra 

egna sensorers egna prestanda. Uppfattningen från respondenten är att denna kunskap är ganska 

låg så att det är svårt att veta om resultatet har blivit det önskade av sökningen. Vi har bra koll på 

de yttre faktorerna, men inte på de inre. Den statistiska minsökningen bygger på att vi har kon-

troll på hur sannolikt det är att vi upptäcker eftersökta objekt. Där måste kunskapen bli bättre. 
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(Sjöberg, 2014) Miljöförhållanden, vattenförhållanden, Clutter densitet, hur erfaren Sonop är och 

JaktOs förmåga att klassa rätt. Om man upptäcker att förhållanden förändras så måste sökmönst-

ret anpassas för att få en bra täckning. Det är inte helt ovanligt att förhållandena skiftar i ett 

ganska begränsat område. Tex beroende på djupförhållanden kopplar till ljudhastigheten. 

 

(Rolenec, 2014) Det är även krävande om topografin varierar då man måste variera djupet på 

släpsonaren för att få en bra bild och inte köra den i botten. Om botten varierar mycket så måste 

man även justera sonaren för att få en bra bild. Navigationen måste även göras inom de toleranser 

som krävs, annars måste löpan tas om. Även antalet objekt påverkar. 

 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Sonar primärt, men även hela vakten. 

 

(Forsmark, 2014) Hela vakten, men brygg- och undervattens personal är involverade i just mins-

ökningen 

 

(Edfors, 2014)Specialister är mest belastade. Man jobbar systematiska för att få koll på var och 

hur man har sökt. Man använder sjövakter, och sökperioden är ganska lågintensiv förutom för de 

som söker. Övriga har lägre intensitet i arbetet. För att engageras i andra faser.  

 

(Sjöberg, 2014) Vaktchef, Sonop, VO, rorgängare ev. en MWS-sonarop 

 

(Rolenec, 2014) Navigatör som framför fartyget, Sonop och Vaktchefen. 6h vakter fungerar väl. 

Det är en lagom balans mellan arbete och vila. Övrig personal sköter fartyget och den materiel 

som skall sjösättar och bärgas. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Ja, sjöhävningen begränsar Sonarens prestanda och personalen. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Fartygets förmåga att hålla kurslinjen påverkar resultatet, minhotet och signatur-

anpassningen påverkar i ett skarpt läge. Sjöhävning och blåst påverkar. Mest sjöhävning. 

 

(Rolenec, 2014) Bilden påverkas om fartyget rör sig mycket, Vädret påverkar nog mest hur resul-

tatet blir. 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 
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(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Sonaren är skrovfast med de begränsningar som det ger beroende på ljudhas-

tighets kurvan. Då kan man använda ROVS:en. Men framförallt ljudutbredningen. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Sensorerna påverkar sökresultatet pga. att de är påverkbara av miljön. Vattenför-

hållanden(prestanda), ROVS har bättre prestanda ur miljöhänseende. Oftast är det den som är 

tillgänglig för tillfället som används. De kan användas parallellt. 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014) Släpsonaren har en klar fördel då den kan läggas under de skikt som blir i vattnet 

(ljudhastigheten) kontra en skrovfast sonar. 

 

6.5 Detektion/klassificering 

Hur genomförs Detektion/ klassificering idag? 

(Forsman, 2014)SonO och Sonop hjälps åt att klassificera. Det går att ha flera sonar op, det är 

personalen ombord som är begränsningen. Diskuterar vad de ser kopplat till aktuellt minhot mm. 

Försöker undvika spännande kontakter. Det finns ett poängsystem för klassning från inte mina till 

mina. Detta kan man göra under framfart eller så stannar man för att inte köra över en kontakt om 

den är skarp. Man kan även leda runt fartyget runt kontakten. Oftast stannar man. Principen är 

densamma för ROVS 

 

(Ahlström, 2014) Mycket bygger på bra samarbete mellan SonO och SonOp. Beroende på hur 

intressant kontakten är så kan man antingen klassificera den direkt eller spara den till nästa löpa 

för att titta på den från en annan vinkel och kunna mäta. Det är ett dynamiskt arbete mellan sonar 

och bryggan 

 

(Forsmark, 2014) Om Sonop hittar något som meddelar denna UsO. UsO tittar på samma bild 

och kan bedöma om det skall klassificeras. Antingen direkt, spara till senare eller avfärda. 

 

(Edfors, 2014)Man använder en metod för att undvika subjektivitet. Ett poängsystem används för 

att poängsätta detektionen för att undvika naturliga objekt och felbedömningar. Det är ett dyna-

miskt arbete och man hoppar fram och tillbaka mellan sökning och klassificering. Man jobbar 

med de verktyg man har, sensorer, tabeller mm. 

 

(Sjöberg, 2014) Sker hos Sonop i realtid och markerar ett objekt som sparar. JaktO ser denna bild 

och klassar denna. Ett antal intressanta objekt samlas innan man tar hem fisken. Man kan spara 

datat och bearbeta datat i efterhand och även jämföra data med andra fartyg.  
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(Rolenec, 2014) När ett objekt har klassificerats och man bedömer att det skall identifieras, så 

avgör man om man skall använda farkost eller dykare. Sen sjösätts valt alternativ som identifierar 

objektet. 

 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)  

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Minimera felbedömningar och subjektivitet, stress, trötthet, frustration för att man 

inte hittat objektet man söker efter. Bra att ha en ledstång att hålla sig i för att likrikta mellan 

enheter för att en viss detektion skall betyda samma sak på grannfartyget.  

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)Har man vakanser så är det en reell begränsning. Väder till del, om det är riktigt 

dåligt väder. Fartyget klara mer sjöhävning än personalen. Hur mycket tid man har till förfo-

gande. Till viss del kan man genomföra parallella verksamheter med sökning och klassificering. 

Använder man ROVS är det mer begränsat till en verksamhet åt gången. 

 

(Ahlström, 2014) Miljön, botten, nedsjunkning, tid i området, etableringsfasen är viktig för resul-

tatet (lära känna området) 

 

(Forsmark, 2014) Beror på hur pass skickliga operatörerna är och vilka inställningar man har på 

sonarerna, man måste aktivt jobba med inställningarna för att få en optimal bild beroende på 

förutsättningarna. 

 

(Edfors, 2014) Personal ombord, och mellan fartyg, erfarenhet, kunskap, stress, trötthet. Här är 

poängsystemet bra som likriktare. 

 

(Sjöberg, 2014) Sonarens prestanda, vald skala, vattenförhållanden 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) SonarOp, bryggan, SonO förberedar rapporter och administration och stöttar 

SonOp. Tiden man sitter framför skärmen får inte bli för lång åt gången. 
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(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Specialister och sjömän. Samma som i sökfasen 

 

(Sjöberg, 2014) Samma som i sökning. Vi kan fortsätta klassificeringen då vi sparar datat. Även 

efter tex en vecka om vi tycker att vi inte är klara. 

 

(Rolenec, 2014) SonO, DykO, Vaktchefer. Vaktchefen tillsammans med erfaren Sonop avgör om 

ett objekt skall identifieras. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)Botten förhållanden, mjuk, hård, . Toppografi, djup, ljudhastighet 

 

(Ahlström, 2014) Sjöhävning påverkar möjligheten till positionering, vattenmiljön 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Det skulle fungera bättre om brygga och SLC var i samma utrymme så att man 

kunde prata om samma bild. Det är svårt att styra båten med ord när man samtidigt jobbar med 

sonaren. 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Upplösning ger mer eller mindre poäng, frekvenser.  

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

6.6 Identifiering 

Hur genomförs Identifiering idag? 

(Forsman, 2014)Farkost eller dykare. Kräver mycket personal på däck. Fartyget ligger still 

medans farkosten är nere och tittar. Med positioneringssystem manövreras farkosten till kontak-

ten.  
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(Ahlström, 2014) USO leder arbetet, sjösättning av farkost, sedan tittar man på TV-skärmen. 

Dykare används inte så mycket men ger bättre information om föremålet 

 

(Forsmark, 2014) Har man en min lik kontakt så väljer man vilket sätt som denna skall identifie-

ras på. Vanligen med ROV M2. Fartyget placeras på ett lagom avstånd och i rätt position bero-

ende på väder och vind samt strömmar. Farkosten sjösätts. 

 

(Edfors, 2014) Dykande personal eller ROV:ar. ROV M2 används vanligtvis. Fartyget ligger still 

och sjösätter farkosten. Därefter identifieras föremålet. Sensorerna som används för sök-

ning/klassifisering kan inte användas för identifiering. Man måste på något sätt se vad det är för 

något. Vi några enstaka tillfällen kan man nästan direkt se vad det är för något man ser på sona-

ren, men oftast vill man vara säker och identifierar. MWDC stöttar med tipps och tricks och best 

practice. Ur den datamängd som MWDC får till sig så skapar man en kunskap om hur ett typob-

jekt kan se ut i sonarbilden och vilka effekter man skall titta efter. 

 

(Sjöberg, 2014) Man identifierar med dykare eller ROV. Dokumentation av objektet blir avsevärt 

bättre med dykare. Man lägger upp en plan för hur ett antal objekt skall klassificerat. Beroende på 

vad man tror att det är och var de ligger. 

 

(Rolenec, 2014) Man använder Uv, i huvudsak används videokamera. Dykare ger bra data på 

objektet, mäta och fota, rita och komma med verbala beskrivningar, något som inte farkosten kan 

göra. Skillnaden mellan klassificering och identifiering är sjösättning och hemtagning, kabelhan-

tering, och än mer krävande är en dykinsats med den personal och utrustning som krävs. Både 

dykning och farkosts identifiering kan genomföras med en vakt, men fartyget kan inte göra något 

annat undertiden.  

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)Väder och sjöhävning. Tung utrustning som skall lyftas med kranar. Botten 

påverkar mycket, lös botten virvlas upp. Sikten är viktig för att det skall gå att identifiera. 
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(Ahlström, 2014) Sjöhävning påverkar sjösättning och manöver, vattenmiljön kan påverka möj-

ligheten att leda farkosten med sonaren pga ljudhastigheten. Samarbetet mellan personalen i SLC 

, bryggan och på däck är viktig för att alla skall veta vad som händer för att det skall gå smidigt. 

 

(Forsmark, 2014) Sikten i vattnet, bottenförhållanden. Mjuk slammig botten är svårt då farkosten 

och fartyget kan slamma upp.  

 

(Edfors, 2014) Upplösning, miljö, dålig sikt, tekniska prestanda, kvalité på kameror och sensorer, 

farkoster. Ibland får man byta system för identifiering för att det första man prövar inte fungerade 

pga. miljön.  

 

(Sjöberg, 2014) Sikt i vattnet, djup, ström. Väder. Ljusförhållanden (Dag, Natt, för dykning) 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)UsO, SonO, Brygga, Sjömän på däck, Vaktchef. Annan sjötrafik, omvärldsläget. 

 

(Ahlström, 2014) Samma som tidigare 

 

(Forsmark, 2014) De flesta på vakten involveras med sjösättning och hantering av kabel, och 

sonar. Efter identifieringen dokumenteras objektet med videokamera. Sedan sker hemtagning av 

farkosten 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Samma som Klassificering. Lite fler sjömän för att hantera kabel 

 

(Rolenec, 2014) Vakten, samma som tidigare 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Samma som tidigare 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Fartygets möjlighet att hovra och ligger still vid sjösättning och hemtagning 

påverkar 

 

(Rolenec, 2014) Sjöhävningen påverkar säkerheten vid sjösättning och hemtagning, liksom regler 

för dykning. Fartyget är konstruerat för just dykning, så den fungerar väl. Dock finns begräns-
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ningar i hur smidigt det går att sjösätta dykbåt och all den materiel som skall ned i denna. Det 

fungerar smidigt att gå från objekt till objekt och identifiera med farkosten. 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)Stor skillnad mellan de två farkosternas prestanda. Men så länge de fungerar är 

de bra. Dykare ger mer information än farkosterna , foto, mm. Vid sjösättning och hemtagning är 

känsliga moment för farkosterna. 

 

(Ahlström, 2014) Samma som tidigare 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Bildbehandling av video skulle vara bra, liksom ljussättning. Belysning och vide-

obehandling är gränssättande. Liksom presentationsutrustning. 

 

(Sjöberg, 2014). ROV:sonarens prestanda påverkar möjligheten att snabbt hitta objektet. Sedan är 

det videokameran som används. 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

 

6.7 Oskadliggörande 

Hur genomförs Oskadliggörande idag? 

(Forsman, 2014)Beroende på vad som är identifierat och den uppgift man har så klargörs farkos-

ten för röjning. Sedan gör på samma sätt som under identifiering, med samma personal. Ladd-

ningen utlöses på avstånd. Sedan verifieras att man har röjt objektet. ROVE och Dykare finns 

också men används sällan. 

 

(Ahlström, 2014) MinFÖL vid minan eller SEAFox. Oftast vet man hur det ser ut iom att man har 

 

(Forsmark, 2014) Man väljer vilket system som skall oskadliggöra. Antingen ROVE eller ROVS 

med MinFöl. Man måste även bedöma hur laddningen påverkar omgivningen. Infrastruktur, 

civila fartyg mm. Man gör en riskbedömning. 

 

(Edfors, 2014)Vi använder samma system som vid identifiering, med förstöringsladdning som 

utlöses på distans. 

 

(Sjöberg, 2014) Spränga med dykare eller spränga med ROV. Laddningen läggs vid objektet. 

 

identifierat. Det bör vara samma personal som röjer som har identifierat för att fet skall vara 

säkert. 
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(Rolenec, 2014) Genomförs med farkost eller dykare och laddning som placeras vid objektet. 

Arbetet är liknande det vid identifiering med skillnaden att man redan vet vad det är för något 

objekt.  

 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) - 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Tradition.  

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Miljön, för att man skall kunna utlösa FÖL:et, sjöhävning.  

 

(Forsmark, 2014) Samma som tidigare. Väder, vind, ström, hur skicklig operatören är 

 

(Edfors, 2014) Miljön, hur de ligger och är nedsjunkna. 

 

(Sjöberg, 2014) Sikt, ström, tillgänglighet på materielen och att man har kontroll på rutiner för 

hanterandet av systemen. 

 

(Rolenec, 2014) Ström, sikt, bottenbeskaffenhet (lös, hård). Djupet för dykare. Objektets place-

ring. Positionsnoggrannheten på objektet påverkar hur dykarna hittar objektet. Farkosten har en 

egen sonar och kan hitta objektet snabbare. 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)Samma personal som identifiering. 

 

(Ahlström, 2014) Den som kör farkosten, Sonop är ett stort stöd för att leda in farkosten, samt 

bryggpersonalen 

 

(Forsmark, 2014) Löser man på en vakt.  

 

(Edfors, 2014) Samma som tidigare, samt taktiska för ytövervakning och varning.  

 

(Sjöberg, 2014) Samma som tidigare. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-12 

Örlkn David Åkerström 

HSU-T 12-14, T6 

 

 - 60 - 

 

(Rolenec, 2014) Samma som vid identifiering.  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Nej. Det mesta är förberett, så det är inte så stökigt på däck. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Mycket v utrustningen lyfts med kranar och arrangemang. Det är saker som rör 

sig, och det är tidsödande. Mycket utrustning skall fram och återställas efter genomförd verksam-

het. 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Nej. 

 

(Forsmark, 2014) Begränsningar i hur djupt systemen kan verka. 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) ROVens tekniska utformning skapar svårigheter vid hanteringen av laddningen. 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

 

7 Kodning av Svar på intervjufrågor 
Kodning markeras med Kommentar. Kodad text gulmarkeras för att kunna identifieras även utan 

att visa Kommentarer. 

7.1 Planering 

Hur genomförs planering idag? 

(Forsman, 2014)Vaktcheferna inte så delaktiga mer än i stort hur det skall läggasupp. Annars 

leder SonO arbetet med planering. Har man en SLO som ansvarar för yttre striden, så bör denne 

vara delaktig på ett annat sätt. Som sekond har man annan administration att sköta. Mycket byg-

ger på specialistofficerarna (SonO).  
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(Ahlström, 2014) Får inforation från MWDC, sammanställer tillgänglig information om område 

och hot, beställer verkansdelar. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Mycket av planeringen av minröjning sker på MWDC, Vilka operationsområden 

som sökning skall genomföras i, Hur sökning skall genomföras, Vad som skall söka efter, 

Grunddata SGU, Tidigare insamlat data som MWDC försöker dra slutsatser utifrån 

 

(Sjöberg, 2014) FC, SonO och SLO genomför analys av uppgift. Man tittar på vad man har för 

data om området sedan tidigare. Om data inte finns ombord så kontaktar man MWDC för att få 

detta. Högupplöst djupdata är avgörande för att kunna använda släpsonaren optimalt, men inte 

släpa den i botten. Botten beskaffenheten undersöks för att se var man kan förvänta sig. Datat 

används för planering i systemet. Djupdatat hanteras separat. Man väljer vilka sonarer som skall 

användas. Man kan även få en uppgift via radio om man redan är ute på uppdrag. Det planerings-

verktyg som används idag är inte optimerat för släpsonarer, utan för skrovfasta. Planeringen kan 

ta lång tid eller gå fort beroende på hur precis den skall vara. 

 

(Rolenec, 2014) Tolkar uppgiften utifrån den uppgift som ställs. Tillsammans med den nog-

grannhet som önskas i röjningen och med miljöparametrar beräknas hur företaget skall genomfö-

ras.  

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)Tid och personalvakanser 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Vi påverkas mycket av geografi och miljö och därför är det naturligt att börja 

planeringen med att sammanställa vad man vet om området för att se vad man har för möjligheter 

eller begränsningar 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)Underrättelser, mintyper, hur pass bra underlag finns på områder, miljö, väder, 

tidsaspektet (hur lång tid i förväg får man uppgiften), tillgänglighet på materiel styr hur man 

planerar och vilka system man har ombord. 

 

(Ahlström, 2014) Vilken information som finns eller inte finns, botten sediment, djup. Bra un-

derlag ger en bättre planering, och desto snabbare går det 
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(Forsmark, 2014) Beroende på vilka ingångsvärden man har när man börjar, Tid, kund, hot. Ju 

större osäkerheterna är desto längre tid tar det och desto större är osäkerheten i resultatet. 

 

(Edfors, 2014)Vilka krav högre chef ställer på uppgiftens lösande, Vad vill man ha för resultat, 

Upplösning på data på området, data på det som man skall leta efter och hur säker man är på att 

det finns något att leta efter. Erfarenhet är viktigt personalen kan variera. 

 

(Sjöberg, 2014) Tillgänglig tid och grunddata. Om man inte har bra data på ett område så ökar 

tiden för miljökännedom. Tex så genomförs fler lodlöpor för att kontrollera djupet.  

 

(Rolenec, 2014) Tillgänglig tid, efterfrågat resultat, hotet, topografi (miljöförhållande). Mängden 

underlag och kvalitén på detta påverkar hur goda bedömningar vi kan göra. I stort så planeras på 

samma sätt, men osäkerheten ökar om ingångsvärdena är sämre.  

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)FC initial mottagare av uppgiften, SonO presenterar de konkreta förslaget på hur 

det skall lösas. Tekniker för materielen. 

 

(Ahlström, 2014) SonO, SonB, Bryggan för navigering, maskin för bunker mm. 

 

(Forsmark, 2014) SOnO, SonB, FC, Sekond, SLO (Vaktchef), Beroende på hur styrkan ser ut så 

involveras även luftförsvaret in. Beroende på hur lång tid man har på sig inför en operation så 

arbetar man olika intensivt. Dock jobbar SonO/SonB heltid med planering infor operationen 

 

(Edfors, 2014)Mest taktiska officerare, Gissar lite men det borde vara flera parallella planeringar 

pågående samtidigt och då inte på heltid 

 

(Sjöberg, 2014) SonO. DykO, FC, SLO. 

 

(Rolenec, 2014) FC, Vaktchefer, SonO och DykO. SLO och SonO är de tyngsta rollerna. Även 

teknisk personal är med i planeringen för att beräkna bunker mm. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)Storleken påverkas av väder, sjöhävning, signatur manöverbarhet 

 

(Ahlström, 2014) Nej, fartyget är anpassat för att vara ett minröjningsfartyg. Värdet kan påverka, 

men detta föreslås oftast av MWDC i underlaget som fartyget får med uppgiften 

 

(Forsmark, 2014) Det finns begränsningar i var man kan vara beroende på djup, väder och av-

stånd. Dock förutsätts det att det är någon som har bedömt fartyget som lämpligt för uppgiftet. 

Beroende på utrustning, bemanning. Vilken enhet som skall vara i ett visst område bedömer man 

på minröjningsstaben.  

 

(Edfors, 2014)Kontorsmiljön begränsas av brist på grafiska hjälpmedel.  
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(Sjöberg, 2014) Inte fartyget som sådant 

 

(Rolenec, 2014) Släpsonaren påverkar då den kräver vissa djup, väder och vind och plattformaens 

storlek. 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning 

(Forsman, 2014)Vilka sensorer som fartyget har och deras status, kranlyft av farkoster under 

sjöhävning 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Datat som finns på MWDC är i vissa stycken högupplöst och i andra lågupplöst. 

Upplösningen kan påverka var vi genomför minröjningen och ibland genomförs verksamhet för 

att komplettera data i områden som vi inte har bra data på. Så visst påverkar det planeringen. 

 

(Sjöberg, 2014) Sensorernas egenskaper påverkar naturligt vis iom att vi släpar den efter oss. 

Detta gör att man är noga med minhot och signatur på fartyget. 

 

(Rolenec, 2014) Hur systemen är utformade och kompletterar varandra tillexempel med minvar-

ningssonaren och släpsonaren påverkar hur sökningen läggs upp. 

 

7.2 Förberedelser 

Hur genomförs Förberedelser idag? 

(Forsman, 2014)Tekniker tillser att materielen fungerar, nautiker får fartyget på plats, SonO 

lägger in underlaget i systemen, Kringutrustning skall fram på däck, sjösätter referensmål, mäter 

mot referensmålet för att få en uppfattning om sensorernas prestanda, tar vatten (ljudhastighets-

kurva), gör beräkningar utifrån prestanda på plats och uppdaterar systemet med de lokala vär-

dena. Sjösätter sensorer och farkoster, planerar för den civila sjötrafiken och hur den påverkar 

våran verksamhet, ta ombord laddningar för röjning. 

 

(Ahlström, 2014) Läsa in underlagen som vi fått, omfallsplanering, funderar på taktikanpassning, 

kontrollerar att allt stämmer i planeringen 

 

(Forsmark, 2014) På väg till det tänkta området beräknar man hur röjningen skall gå till. Statist-

iska beräkningar för hur man bäst skall gå tillväga för att nå till ett visst mål. Då tittar man även 

på de geografiska, topografiska och andra förutsättningar som finns kopplat till området. På plats 

gör man även förberedelser som att ta vatten, gör bedömningar av upptäktsavstånd. Det kan skilja 

mycket över dygnet, samt hur botten ser ut. Det enda sättet att göra detta är att undersöka på 

plats. Miljödyk och mäta mot referensmina. Även andra förberedelser handlar om yt- och lufthot.  

 

(Edfors, 2014)De flesta minröjnings operationer startar på MWDC, bortsätt från övningar. Detta 

beroende på att det är på MWDC som man ser behovet av röjning. Oftast följer MWDC med 
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fartyget som leder operationen eller att den leds från land. Under den tiden stöttar MWDC med 

underlag som har saknats i tidigare skeden och visualisera vad som skall göras. 

 

(Sjöberg, 2014) Det finns rutiner för hur förberedelser skall göras. Systemet skall programeras, 

navigation, maskin etc. 

 

(Rolenec, 2014) Planerar enligt de ingångsvärden som finns. Hot, miljöfaktorer undersöks när 

man är på plats, liksom sikt och ljudhastighet. Många faktorer måste undersökas på plats, så 

tillexempel sikten kan variera från dag till dag. Även mängden clutter måste undersökas på plats 

då mängden objekt kan variera mycket från plats till plats. 

 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Transport tid, utnyttja tiden under transport så att man är klar vid ankomst 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Etablering i området med miljödyk tar längre tid om man har dåligt underlag. 

Även med bra underlag tar detta lång tid då förhållandena kan variera från gång till annan, mäta 

på referänsmål för att se hur de ser ut beroende på ljudhastigheten och sikten. 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)SonO, sjömän för däcksarbete, stuva materiel, Nautiker 

 

(Ahlström, 2014) Sonar, Vaktchefer 
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(Forsmark, 2014) Samma som tidigare. Fartygsledning och UV-personal. Genomförs i halv 

stridsberedskap 

 

(Edfors, 2014)Taktiska officerare, sjömän, specialister 

 

(Sjöberg, 2014) Hela vakten arbetar med sitt 

 

(Rolenec, 2014) Samma som i planering, men även den tekniska personalen och sjömän är mer 

involverad för materielkontroller liksom personalen som krävs för förflyttningen. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)Nej, inte i fredstid. Vid ett yttre hot så blir det kanske begränsningar i nyttjandet 

utomhus. Båtarna är lagom stora efter verksamheten, men de är känsliga för sjöhävning. 

  

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)Nej 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014) Det är en ganska liten plattform med lite personal. Om man var lite fler ombord 

så skulle mer parallell verksamhet. Man får välja vad man skall göra. (dykning, sökning, identifi-

ering) 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

7.3 Sökning 

Hur genomförs Sökning idag? 

(Forsman, 2014)UsO får manövern och påbörjar sökningen enligt sökprogrammet i systemet. 

Bryggan får styrkommando från systemet, och följer söklinjerna. Med viss regelbundenhet sannar 

fartyget och mäter ljudhastigheten på nytt och eventuellt sjösätta referensmålet för att kontrollera 
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prestandan om undervattensmiljön förändrats (Botten, ljudhastighet, djup). SonO och SonarOp 

sitter i SLC. Det är en dynamisk fas då SonO leder hur fartyget skall manövreras. Övrigpersonal 

har låg aktivitet. ROV:s en är stor och begränsar fartygets manöver när man söker med den fram-

för fartyget. Detta ställer stora krav på bryggpersonalen. 

 

(Ahlström, 2014) Sökstråk upplaggda, miljökännedoms fas minst 24h för att lära sig hur botten 

och miljön är. Sen påbörjar man sökningen enligt justerad plan, uppdaterar högre chef om hur det 

går, om förhållandena förändras får man anpassa sökningen( även på begränsande områden), 

djupet påverkar hur man söker, tex genom att samla flera ekon att dyka på (identifiera) på en 

gång. SonO har manövern och i samverkan med ManO genomförs sökningen. Det är sammar-

betet mellan besättningen som påverkar hur lång tid saker tar. 

 

(Forsmark, 2014) Kan söka med två olika system, Skrovfast sonar och ROVS. Har man ett stort 

hot så får man med ROVS ett Stand OFF samt ett större djup. Går att använda båda parallellt, 

dock ej taktikutvecklat. Resultatet från planeringen matas in i ledningssystemet, sedan följer man 

sökmönstret i systemet för att få maximal täckningen. En vaktchef leder arbetet, vanligen UsO. 

UsO ger direktiv till ManO för hur fartyget skall styras i dialog med Vaktchefen. UsO har hjälp 

av Sonop som bara tittar på sonaren.  

 

(Edfors, 2014)MWDC operatören ombord eller i staben stöttar fartyget eller staben med hur man 

skall nå önskar resultat. I staben är det MWDC som sitter på den kompetensen (MCM). Fungerar 

som kompetensbärare för MCM (Experter). 

 

(Sjöberg, 2014) VO har ansvaret för navigering och signaler. JaktO lägger upp sökmönster, So-

nop tittar på sonaren och skickar bilder till JaktO. Ev så har man en sjöman i minvarningssonaren 

 

(Rolenec, 2014) Vakthavande officer och Vaktchefen navigerar enligt planerat sökmönster Sonop 

optimerar sensorerna. Sonop söker efter relevanta ekon. JaktO(Vaktchefen) klassar ekon som 

Sonop finner intressanta medans Sonop söker vidare. Samtidigt är söker ytterligare en operatör 

efter minor i vattenvolymen med minvarningssonaren. Klassificeringen genomförs under det att 

fartyget fortsätter längs sökstråket. Att tolka sonarbilder är ganska påfrestande om man gör det 

under längre tid. Det är viktigt att man kan rotera personalen 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 
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Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014) Yttre väderfaktorer, ljudhastigheten , sjöhävning, yttre hot, geografi med 

grundklacker mm 

 

(Edfors, 2014)Sökningen påverkas av yttre omständigheter, miljö, geografi dessa får man ta 

hänsyn till genom att taktikanpassa och eventuellt söka på ett annat sätt. En annan faktor är våra 

egna sensorers egna prestanda. Uppfattningen från respondenten är att denna kunskap är ganska 

låg så att det är svårt att veta om resultatet har blivit det önskade av sökningen. Vi har bra koll på 

de yttre faktorerna, men inte på de inre. Den statistiska minsökningen bygger på att vi har kon-

troll på hur sannolikt det är att vi upptäcker eftersökta objekt. Där måste kunskapen bli bättre. 

 

(Sjöberg, 2014) Miljöförhållanden, vattenförhållanden, Clutter densitet, hur erfaren Sonop är och 

JaktOs förmåga att klassa rätt. Om man upptäcker att förhållanden förändras så måste sökmönst-

ret anpassas för att få en bra täckning. Det är inte helt ovanligt att förhållandena skiftar i ett 

ganska begränsat område. Tex beroende på djupförhållanden kopplar till ljudhastigheten. 

 

(Rolenec, 2014) Det är även krävande om topografin varierar då man måste variera djupet på 

släpsonaren för att få en bra bild och inte köra den i botten. Om botten varierar mycket så måste 

man även justera sonaren för att få en bra bild. Navigationen måste även göras inom de toleranser 

som krävs, annars måste löpan tas om. Även antalet objekt påverkar. 

 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Sonar primärt, men även hela vakten. 

 

(Forsmark, 2014) Hela vakten, men brygg- och undervattens personal är involverade i just mins-

ökningen 

 

(Edfors, 2014)Specialister är mest belastade. Man jobbar systematiska för att få koll på var och 

hur man har sökt. Man använder sjövakter, och sökperioden är ganska lågintensiv förutom för de 

som söker. Övriga har lägre intensitet i arbetet. För att engageras i andra faser.  

 

(Sjöberg, 2014) Vaktchef, Sonop, VO, rorgängare ev. en MWS-sonarop 

 

(Rolenec, 2014) Navigatör som framför fartyget, Sonop och Vaktchefen. 6h vakter fungerar väl. 

Det är en lagom balans mellan arbete och vila. Övrig personal sköter fartyget och den materiel 

som skall sjösättar och bärgas. 
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Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Ja, sjöhävningen begränsar Sonarens prestanda och personalen. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Fartygets förmåga att hålla kurslinjen påverkar resultatet, minhotet och signatur-

anpassningen påverkar i ett skarpt läge. Sjöhävning och blåst påverkar. Mest sjöhävning. 

 

(Rolenec, 2014) Bilden påverkas om fartyget rör sig mycket, Vädret påverkar nog mest hur resul-

tatet blir. 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Sonaren är skrovfast med de begränsningar som det ger beroende på ljudhas-

tighets kurvan. Då kan man använda ROVS:en. Men framförallt ljudutbredningen. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Sensorerna påverkar sökresultatet pga. att de är påverkbara av miljön. Vattenför-

hållanden(prestanda), ROVS har bättre prestanda ur miljöhänseende. Oftast är det den som är 

tillgänglig för tillfället som används. De kan användas parallellt. 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014) Släpsonaren har en klar fördel då den kan läggas under de skikt som blir i vattnet 

(ljudhastigheten) kontra en skrovfast sonar. 

 

7.4 Detektion/klassificering 

Hur genomförs Detektion/ klassificering idag? 

(Forsman, 2014)SonO och Sonop hjälps åt att klassificera. Det går att ha flera sonar op, det är 

personalen ombord som är begränsningen. Diskuterar vad de ser kopplat till aktuellt minhot mm. 

Försöker undvika spännande kontakter. Det finns ett poängsystem för klassning från inte mina till 

mina. Detta kan man göra under framfart eller så stannar man för att inte köra över en kontakt om 

den är skarp. Man kan även leda runt fartyget runt kontakten. Oftast stannar man. Principen är 

densamma för ROVS 

 

(Ahlström, 2014) Mycket bygger på bra samarbete mellan SonO och SonOp. Beroende på hur 

intressant kontakten är så kan man antingen klassificera den direkt eller spara den till nästa löpa 
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för att titta på den från en annan vinkel och kunna mäta. Det är ett dynamiskt arbete mellan sonar 

och bryggan 

 

(Forsmark, 2014) Om Sonop hittar något som meddelar denna UsO. UsO tittar på samma bild 

och kan bedöma om det skall klassificeras. Antingen direkt, spara till senare eller avfärda. 

 

(Edfors, 2014)Man använder en metod för att undvika subjektivitet. Ett poängsystem används för 

att poängsätta detektionen för att undvika naturliga objekt och felbedömningar. Det är ett dyna-

miskt arbete och man hoppar fram och tillbaka mellan sökning och klassificering. Man jobbar 

med de verktyg man har, sensorer, tabeller mm. 

 

(Sjöberg, 2014) Sker hos Sonop i realtid och markerar ett objekt som sparar. JaktO ser denna bild 

och klassar denna. Ett antal intressanta objekt samlas innan man tar hem fisken. Man kan spara 

datat och bearbeta datat i efterhand och även jämföra data med andra fartyg.  

 

(Rolenec, 2014) När ett objekt har klassificerats och man bedömer att det skall identifieras, så 

avgör man om man skall använda farkost eller dykare. Sen sjösätts valt alternativ som identifierar 

objektet. 

 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014)  

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Minimera felbedömningar och subjektivitet, stress, trötthet, frustration för att man 

inte hittat objektet man söker efter. Bra att ha en ledstång att hålla sig i för att likrikta mellan 

enheter för att en viss detektion skall betyda samma sak på grannfartyget.  

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)Har man vakanser så är det en reell begränsning. Väder till del, om det är riktigt 

dåligt väder. Fartyget klara mer sjöhävning än personalen. Hur mycket tid man har till förfo-

gande. Till viss del kan man genomföra parallella verksamheter med sökning och klassificering. 

Använder man ROVS är det mer begränsat till en verksamhet åt gången. 

 

(Ahlström, 2014) Miljön, botten, nedsjunkning, tid i området, etableringsfasen är viktig för resul-

tatet (lära känna området) 
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(Forsmark, 2014) Beror på hur pass skickliga operatörerna är och vilka inställningar man har på 

sonarerna, man måste aktivt jobba med inställningarna för att få en optimal bild beroende på 

förutsättningarna. 

 

(Edfors, 2014) Personal ombord, och mellan fartyg, erfarenhet, kunskap, stress, trötthet. Här är 

poängsystemet bra som likriktare. 

 

(Sjöberg, 2014) Sonarens prestanda, vald skala, vattenförhållanden 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) SonarOp, bryggan, SonO förberedar rapporter och administration och stöttar 

SonOp. Tiden man sitter framför skärmen får inte bli för lång åt gången. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)Specialister och sjömän. Samma som i sökfasen 

 

(Sjöberg, 2014) Samma som i sökning. Vi kan fortsätta klassificeringen då vi sparar datat. Även 

efter tex en vecka om vi tycker att vi inte är klara. 

 

(Rolenec, 2014) SonO, DykO, Vaktchefer. Vaktchefen tillsammans med erfaren Sonop avgör om 

ett objekt skall identifieras. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)Botten förhållanden, mjuk, hård, . Toppografi, djup, ljudhastighet 

 

(Ahlström, 2014) Sjöhävning påverkar möjligheten till positionering, vattenmiljön 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Det skulle fungera bättre om brygga och SLC var i samma utrymme så att man 

kunde prata om samma bild. Det är svårt att styra båten med ord när man samtidigt jobbar med 

sonaren. 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)- 
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(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Upplösning ger mer eller mindre poäng, frekvenser.  

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

7.5 Identifiering 

Hur genomförs Identifiering idag? 

(Forsman, 2014)Farkost eller dykare. Kräver mycket personal på däck. Fartyget ligger still 

medans farkosten är nere och tittar. Med positioneringssystem manövreras farkosten till kontak-

ten.  

 

(Ahlström, 2014) USO leder arbetet, sjösättning av farkost, sedan tittar man på TV-skärmen. 

Dykare används inte så mycket men ger bättre information om föremålet 

 

(Forsmark, 2014) Har man en min lik kontakt så väljer man vilket sätt som denna skall identifie-

ras på. Vanligen med ROV M2. Fartyget placeras på ett lagom avstånd och i rätt position bero-

ende på väder och vind samt strömmar. Farkosten sjösätts. 

 

(Edfors, 2014) Dykande personal eller ROV:ar. ROV M2 används vanligtvis. Fartyget ligger still 

och sjösätter farkosten. Därefter identifieras föremålet. Sensorerna som används för sök-

ning/klassifisering kan inte användas för identifiering. Man måste på något sätt se vad det är för 

något. Vi några enstaka tillfällen kan man nästan direkt se vad det är för något man ser på sona-

ren, men oftast vill man vara säker och identifierar. MWDC stöttar med tipps och tricks och best 

practice. Ur den datamängd som MWDC får till sig så skapar man en kunskap om hur ett typob-

jekt kan se ut i sonarbilden och vilka effekter man skall titta efter. 

 

(Sjöberg, 2014) Man identifierar med dykare eller ROV. Dokumentation av objektet blir avsevärt 

bättre med dykare. Man lägger upp en plan för hur ett antal objekt skall klassificerat. Beroende på 

vad man tror att det är och var de ligger. 

 

(Rolenec, 2014) Man använder Uv, i huvudsak används videokamera. Dykare ger bra data på 

objektet, mäta och fota, rita och komma med verbala beskrivningar, något som inte farkosten kan 

göra. Skillnaden mellan klassificering och identifiering är sjösättning och hemtagning, kabelhan-

tering, och än mer krävande är en dykinsats med den personal och utrustning som krävs. Både 

dykning och farkosts identifiering kan genomföras med en vakt, men fartyget kan inte göra något 

annat undertiden.  

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 
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(Ahlström, 2014)- 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)Väder och sjöhävning. Tung utrustning som skall lyftas med kranar. Botten 

påverkar mycket, lös botten virvlas upp. Sikten är viktig för att det skall gå att identifiera. 

 

(Ahlström, 2014) Sjöhävning påverkar sjösättning och manöver, vattenmiljön kan påverka möj-

ligheten att leda farkosten med sonarenpga ljudhastigheten. Samarbetet mellan personalen i SLC , 

bryggan och på däck är viktig för att alla skall veta vad som händer för att det skall gå smidigt. 

 

(Forsmark, 2014) Sikten i vattnet, bottenförhållanden. Mjuk slammig botten är svårt då farkosten 

och fartyget kan slamma upp.  

 

(Edfors, 2014) Upplösning, miljö, dålig sikt, tekniska prestanda, kvalité på kameror och sensorer, 

farkoster. Ibland får man byta system för identifiering för att det första man prövar inte fungerade 

pga. miljön.  

 

(Sjöberg, 2014) Sikt i vattnet, djup, ström. Väder. Ljusförhållanden (Dag, Natt, för dykning) 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)UsO, SonO, Brygga, Sjömän på däck, Vaktchef. Annan sjötrafik, omvärldsläget. 

 

(Ahlström, 2014) Samma som tidigare 

 

(Forsmark, 2014) De flesta på vakten involveras med sjösättning och hantering av kabel, och 

sonar. Efter identifieringen dokumenteras objektet med videokamera. Sedan sker hemtagning av 

farkosten 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Samma som Klassificering. Lite fler sjömän för att hantera kabel 

 

(Rolenec, 2014) Vakten, samma som tidigare 
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Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Samma som tidigare 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) Fartygets möjlighet att hovra och ligger still vid sjösättning och hemtagning 

påverkar 

 

(Rolenec, 2014) Sjöhävningen påverkar säkerheten vid sjösättning och hemtagning, liksom regler 

för dykning. Fartyget är konstruerat för just dykning, så den fungerar väl. Dock finns begräns-

ningar i hur smidigt det går att sjösätta dykbåt och all den materiel som skall ned i denna. Det 

fungerar smidigt att gå från objekt till objekt och identifiera med farkosten. 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)Stor skillnad mellan de två farkosternas prestanda. Men så länge de fungerar är 

de bra. Dykare ger mer information än farkosterna , foto, mm. Vid sjösättning och hemtagning är 

känsliga moment för farkosterna. 

 

(Ahlström, 2014) Samma som tidigare 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Bildbehandling av video skulle vara bra, liksom ljussättning. Belysning och vide-

obehandling är gränssättande. Liksom presentationsutrustning. 

 

(Sjöberg, 2014). ROV:sonarens prestanda påverkar möjligheten att snabbt hitta objektet. Sedan är 

det videokameran som används. 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

 

7.6 Oskadliggörande 

Hur genomförs Oskadliggörande idag? 

(Forsman, 2014)Beroende på vad som är identifierat och den uppgift man har så klargörs farkos-

ten för röjning. Sedan gör på samma sätt som under identifiering, med samma personal. Ladd-

ningen utlöses på avstånd. Sedan verifieras att man har röjt objektet. ROVE och Dykare finns 

också men används sällan. 
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(Ahlström, 2014) MinFÖL vid minan eller SEAFox. Oftast vet man hur det ser ut iom att man har 

identifierat. Det bör vara samma personal som röjer som har identifierat för att fet skall vara 

säkert. 

 

 

(Forsmark, 2014) Man väljer vilket system som skall oskadliggöra. Antingen ROVE eller ROVS 

med MinFöl. Man måste även bedöma hur laddningen påverkar omgivningen. Infrastruktur, 

civila fartyg mm. Man gör en riskbedömning. 

 

(Edfors, 2014)Vi använder samma system som vid identifiering, med förstöringsladdning som 

utlöses på distans. 

 

(Sjöberg, 2014) Spränga med dykare eller spränga med ROV. Laddningen läggs vid objektet. 

 

 

(Rolenec, 2014) Genomförs med farkost eller dykare och laddning som placeras vid objektet. 

Arbetet är liknande det vid identifiering med skillnaden att man redan vet vad det är för något 

objekt.  

 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) - 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Tradition.  

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Miljön, för att man skall kunna utlösa FÖL:et, sjöhävning.  

 

(Forsmark, 2014) Samma som tidigare. Väder, vind, ström, hur skicklig operatören är 

 

(Edfors, 2014) Miljön, hur de ligger och är nedsjunkna. 

 

(Sjöberg, 2014) Sikt, ström, tillgänglighet på materielen och att man har kontroll på rutiner för 

hanterandet av systemen. 
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(Rolenec, 2014) Ström, sikt, bottenbeskaffenhet (lös, hård). Djupet för dykare. Objektets place-

ring. Positionsnoggrannheten på objektet påverkar hur dykarna hittar objektet. Farkosten har en 

egen sonar och kan hitta objektet snabbare. 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

(Forsman, 2014)Samma personal som identifiering. 

 

(Ahlström, 2014) Den som kör farkosten, Sonop är ett stort stöd för att leda in farkosten, samt 

bryggpersonalen 

 

(Forsmark, 2014) Löser man på en vakt.  

 

(Edfors, 2014) Samma som tidigare, samt taktiska för ytövervakning och varning.  

 

(Sjöberg, 2014) Samma som tidigare. 

 

(Rolenec, 2014) Samma som vid identifiering.  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Nej. Det mesta är förberett, så det är inte så stökigt på däck. 

 

(Forsmark, 2014)- 

 

(Edfors, 2014) Mycket av utrustningen lyfts med kranar och arrangemang. Det är saker som rör 

sig, och det är tidsödande. Mycket utrustning skall fram och återställas efter genomförd verksam-

het. 

 

(Sjöberg, 2014)- 

 

(Rolenec, 2014)- 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

(Forsman, 2014)- 

 

(Ahlström, 2014) Nej. 

 

(Forsmark, 2014) Begränsningar i hur djupt systemen kan verka. 

 

(Edfors, 2014)- 

 

(Sjöberg, 2014) ROVens tekniska utformning skapar svårigheter vid hanteringen av laddningen. 

 

(Rolenec, 2014)- 
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8 Sammanställning av svar i löptext 
 

8.1 Processen 

Hur ser processen för MCM ut på er plattform? 

 

Processen stämmer i stort om man förenklar den(Forsmark, 2014)Beroende på när fartygsbesätt-

ningen kommer in i processen, vilken uppgift fartyget får och hur bearbetad uppgiften är kommer 

den dock att variera. Variationen beror på hur stor uppgiften är och om man ingår i en större 

styrka med andra enheter eller om det endast är det egna fartyget som har fått en enskild uppgift. 

Exempelvis kan det handla om att röja en egen led eller en bottenundersöknings uppgift som 

fartyget får från MWDC. Då kan fartygsbesättningen själva styra hur uppgiften skall utföras. 

Ingår fartyget i en större styrka kan uppgiften bli att på ett givet sätt undersöka ett ledavsnitt på 

en viss tid. Handlingsfriheten i utförandet är då mindre. 

 

Processen skiljer något mellan de båda undersökta fartygssystemen. Koster båtar söker, och hittar 

fartyget något intressant så stannar det upp och tittar på objektet ur flera vinklar för att klassa det 

i realtid. Eventuellt identifierar man direkt. Styrsöfartygen har en släpsonar som huvud sensor. 

”Släpsonaren kräver fart”(Sjöberg, 2014). Styrsö fartygen går en viss bit i sökstråken för att 

samla ett antal intressanta kontakter. Därefter inleds en identifieringsfas då fartyget inte har sona-

ren i vattnet. Där efter går fartyget från kontakt till kontakt och identifierar. Sedan fortsätter 

sökningen igen med ett nytt avsnitt av området. Det registrerade sonardatat kan i efterhand grans-

kas för att klassificera objekt om man misstänker att man missat något. Processen har tvåtydliga 

moment. Sökfasen tillsammans med klassificering i ett block, och identifiering och röjning i det 

andra blocket(Rolenec, 2014) pga att Spårö har en släpsonar som måste göra fart genom vattnet. 

Sedan går man mellan dessa block. Det är en tydlig skillnad mot system(fartyg) med skrovfast 

sonar. 

 

8.2 Planering 

Hur genomförs planering idag? 

De flesta minröjnings operationer startar på MWDC, bortsätt från övningar. Detta beroende på att 

det är på MWDC som man ser behovet av röjning och den inledande planeringen av minröjning 

sker på MWDC. Där identifieras vilka operationsområden som sökning skall genomföras i. Hur 

sökning skall genomföras. Vad som skall söka efter, vilken grunddata som finns tillgänglig från 

SGU, Tidigare insamlat data som MWDC försöker dra slutsatser utifrån samt vilken hotbilden 

är(Edfors, 2014). 

 

FC, SonO och SLO genomför analys av uppgift. Mycket bygger på specialistofficerarna (SonO) 

som leder planeringsarbetet(Forsman, 2014). Man tittar på vad man har för data om området 

sedan tidigare. Om data inte finns ombord så kontaktar man MWDC för att få detta. Högupplöst 
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djupdata är avgörande för att kunna använda släpsonaren optimalt, men inte släpa den i bot-

ten(Sjöberg, 2014). Botten beskaffenheten undersöks för att se vad man kan förvänta sig. Datat 

används för planering i systemet. Djupdatat hanteras separat. Man väljer vilka sonarer som skall 

användas. Man kan även få en uppgift via radio om man redan är ute på uppdrag. Det planerings-

verktyg som används idag (MCM-expert) är inte optimerat för släpsonarer, utan för skrovfasta. 

Planeringen kan ta lång tid eller gå fort beroende på hur precis den skall vara. 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

Planeringen påverkas mycket av geografi och miljö och därför är det naturligt att börja planering-

en med att sammanställa vad man vet om området för att se vad man har för möjligheter eller 

begränsningar(Edfors, 2014). Dessutom styr tillgänglig tid samt tillgång på personal. 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

Tillgänglig tid för planering (hur lång tid i förväg man får uppgiften), Vilka krav högre chef 

ställer på uppgiftens lösande, Vad vill man ha för resultat, Vem är kund (påverkar säkerhetsmar-

ginaler), Vilket hot finns mot kunden eller det egna fartyget, topografi (miljöförhållande, Upplös-

ning på data på området, grunddata). Mängden underlag och kvalitén på detta påverkar hur goda 

bedömningar vi kan göra. I stort så planeras på samma sätt, men osäkerheten ökar om ingångs-

värdena är sämre. Om man inte har bra data på ett område så ökar tiden för miljökännedom. Tex 

så genomförs fler lodlöpor för att kontrollera djupet(Sjöberg, 2014). Bra underlag ger en bättre 

planering, och desto snabbare går det(Ahlström, 2014). Tillgänglighet på materiel styr hur man 

planerar och vilka system man har ombord. 

Hotdata, underrättelser, på det som man skall leta efter (mintyper) och hur säker man är på att det 

finns något att leta efter. Erfarenhet är viktigt personalen kan variera. väder 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

FC initial mottagare av uppgiften, SonO presenterar de konkreta förslaget på hur det skall lösas. 

Tekniker för materielen. SonB, Bryggan för navigering, maskin för bunker mm. 

Sekond, SLO (Vaktchefer), Beroende på hur styrkan ser ut så involveras även luftförsvaret in. 

Beroende på hur lång tid man har på sig inför en operation så arbetar man olika intensivt. 

På Styrsö deltar även DykO, SLO och SonO är de tyngsta rollerna. 

 

(Edfors, 2014)Mest taktiska officerare, Gissar lite men det borde vara flera parallella planeringar 

pågående samtidigt och då inte på heltid 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

Fartygen som sådana är avsedda för minröjning Det finns dock begränsningar i var man kan vara 

beroende på djup, väder, sjöhävning, signatur, manöverbarhet och avstånd. Dock förutsätts det att 

det är någon som har bedömt fartyget som lämpligt för uppgiftet. Beroende på utrustning, be-

manning. Vilken enhet som skall vara i ett visst område bedömer man på minröjningsstaben.  

På MWDC begränsas kontorsmiljön av brist på grafiska hjälpmedel.  

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning 
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Planeringen påverkas av vilka sensorer som fartyget har och deras status, kranlyft av farkoster 

under sjöhävning. Datat som finns på MWDC är i vissa stycken högupplöst och i andra lågupp-

löst. Upplösningen kan påverka var vi genomför minröjningen och ibland genomförs verksamhet 

för att komplettera data i områden som vi inte har bra data på. Så visst påverkar det planeringen. 

För Styrsö påverkar sensorernas egenskaper påverkar naturligt vis i och med att vi släpar den 

efter oss. Detta gör att man är noga med minhot och signatur på fartyget. Dessutom påverkar hur 

systemen är utformade och kompletterar varandra tillexempel med minvarningssonaren och 

släpsonaren påverkar hur sökningen läggs upp(Rolenec, 2014). 

 

8.3 Förberedelser 

Hur genomförs Förberedelser idag? 

Tekniker tillser att materielen fungerar samt att man ta ombord laddningar för röjning. Nautiker 

får fartyget på plats På väg till det tänkta området beräknar man hur röjningen skall gå till. Stat-

istiska beräkningar för hur man bäst skall gå tillväga för att nå till ett visst mål. SonO lägger in 

underlaget i systemen. Då tittar man även på de geografiska, topografiska och andra förutsätt-

ningar som finns kopplat till området. Kringutrustning skall fram på däck, sjösätter referensmål, 

mäter mot referensmålet för att få en uppfattning om sensorernas prestanda (upptäktsavstånd), tar 

vatten (ljudhastighetskurva), gör beräkningar utifrån prestanda på plats och uppdaterar systemet 

med de lokala värdena. Det kan skilja mycket över dygnet, samt hur botten ser ut. Det enda sättet 

att göra detta är att undersöka på plats(Forsmark, 2014). Många faktorer måste undersökas på 

plats, så tillexempel sikten (för dykare och optiska sensorer) kan variera från dag till dag. Även 

mängden clutter måste undersökas på plats då mängden objekt kan variera mycket från plats till 

plats(Rolenec, 2014). Miljödyk och mäta mot referensmina. Miljökännedoms fas minst 24h för 

att lära sig hur botten och miljön är(Ahlström, 2014). 

Sjösätter sensorer och farkoster. Även andra förberedelser handlar om yt- och lufthot samt plane-

rar för den civila sjötrafiken och hur den påverkar våran verksamhet 

 

Oftast följer MWDC med fartyget som leder operationen eller att den leds från land. Under den 

tiden stöttar MWDC med underlag som har saknats i tidigare skeden och visualisera vad som 

skall göras. 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

--- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Transport tid, utnyttja tiden under transport så att man är klar vid ankomst. Etablering i området 

med miljödyk tar längre tid om man har dåligt underlag(Sjöberg, 2014). Även med bra underlag 

tar detta lång tid då förhållandena kan variera från gång till annan, mäta på referensmål för att se 

hur de ser ut beroende på ljudhastigheten och sikten. 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

SonO, SonOp (Specialister) Vaktchefer, sjömän för däcksarbete, samma som i planering, men 

även den tekniska personalen och sjömän är mer involverad för materielkontroller liksom perso-

nalen som krävs för förflyttningen. Genomförs i halv stridsberedskap(Forsmark, 2014). 
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Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

Den påverkas inte i fredstid. Vid ett yttre hot så blir det kanske begränsningar i nyttjandet utom-

hus. Båtarna är lagom stora efter verksamheten, men de är känsliga för sjöhävning(Forsman, 

2014). 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

 

---- 

 

8.4 Sökning 

Hur genomförs Sökning idag? 

Koster kan söka med två olika system, Skrovfast sonar och ROVS. Har man ett stort hot så får 

man med ROVS ett Stand OFF samt ett större djup. Går att använda båda parallellt, dock ej 

taktikutvecklat En vaktchef leder arbetet, vanligen UsO. UsO ger direktiv till ManO för hur 

fartyget skall styras i dialog med Vaktchefen. UsO har hjälp av Sonop som bara tittar på sonaren. 

Uppdaterar högre chef om hur det går. Bryggan får styrkommando från systemet, och följer 

söklinjerna. Med viss regelbundenhet sannar fartyget och mäter ljudhastigheten på nytt och even-

tuellt sjösätta referensmålet för att kontrollera prestandan om undervattensmiljön förändrats 

(Botten, ljudhastighet, djup) ( även på begränsande områden(Ahlström, 2014). Sökningendjupet 

påverkar hur man söker, tex genom att samla flera ekon att dyka på (identifiera) på en 

gång(Ahlström, 2014). SonO och SonarOp sitter i SLC. Det är en dynamisk fas då SonO leder 

hur fartyget skall manövreras. Övrigpersonal har låg aktivitet. ROVS:en är stor och begränsar 

fartygets manöver när man söker med den framför fartyget. Detta ställer stora krav på bryggper-

sonalen. 

 

MWDC operatören ombord eller i staben stöttar fartyget eller staben med hur man skall nå önskar 

resultat(Edfors, 2014). I staben är det MWDC som sitter på den kompetensen (MCM). Fungerar 

som kompetensbärare för MCM (Experter). 

 

På Styrsö navigerar Vakthavande officer och Vaktchefen enligt planerat sökmönster Sonop opti-

merar sensorerna. Sonop söker efter relevanta ekon. JaktO(Vaktchefen) klassar ekon som Sonop 

finner intressanta medans Sonop söker vidare. Samtidigt är söker ytterligare en operatör efter 

minor i vattenvolymen med minvarningssonaren. Klassificeringen genomförs under det att farty-

get fortsätter längs sökstråket(Rolenec, 2014). Att tolka sonarbilder är ganska påfrestande om 

man gör det under längre tid. Det är viktigt att man kan rotera personalen 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

------- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

 

SonO har manövern och i samverkan med ManO genomförs sökningen. Det är sammarbetet 

mellan besättningen som påverkar hur lång tid saker tar(Ahlström, 2014). 
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Sökningen påverkas av yttre omständigheter, yttre hot, väderfaktorer,  miljö, ljudhastigheten , 

sjöhävning, geografi med grundklacker dessa får man ta hänsyn till genom att taktikanpassa och 

eventuellt söka på ett annat sätt. Om man upptäcker att förhållanden förändras så måste sök-

mönstret anpassas för att få en bra täckning. Det är inte helt ovanligt att förhållandena skiftar i ett 

ganska begränsat område(Sjöberg, 2014). Tex beroende på djupförhållanden kopplar till ljudhas-

tigheten. En annan faktor är våra egna sensorers egna prestanda. Uppfattningen från respondenten 

är att denna kunskap är ganska låg så att det är svårt att veta om resultatet har blivit det önskade 

av sökningen. Vi har bra koll på de yttre faktorerna, men inte på de inre(Edfors, 2014) tex hur 

erfaren Sonop är och JaktOs förmåga att klassa rätt(Sjöberg, 2014). Den statistiska minsökningen 

bygger på att vi har kontroll på hur sannolikt det är att vi upptäcker eftersökta objekt. Där måste 

kunskapen bli bättre. 

 

För Styrsö är det även krävande om topografin varierar då man måste variera djupet på släpsona-

ren för att få en bra bild och inte köra den i botten(Rolenec, 2014). Om botten varierar mycket så 

måste man även justera sonaren för att få en bra bild. Navigationen måste även göras inom de 

toleranser som krävs, annars måste löpan tas om. Även antalet objekt påverkar. 

 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

På Ven arbetar hela vakten, men brygg- och undervattens personal (Vaktchef, Sonop, VO, ror-

gängare ev. en MWS-sonarop) är involverade i just minsökningen. 

Specialister är mest belastade. Man jobbar systematiska för att få koll på var och hur man har 

sökt. Man använder sjövakter, och sökperioden är ganska lågintensiv förutom för de som söker. 

Övriga har lägre intensitet i arbetet. För att engageras i andra faser. 6h vakter fungerar väl. Det är 

en lagom balans mellan arbete och vila. Övrig personal sköter fartyget och den materiel som skall 

sjösättar och bärgas. 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

För Ven begränsar sjöhävningen Sonarens prestanda och personalen(Ahlström, 2014). 

 

Styrsös förmåga att hålla kurslinjen påverkar resultatet, minhotet och signaturanpassningen på-

verkar i ett skarpt läge. Sjöhävning och blåst påverkar. Mest sjöhävning(Sjöberg, 2014). Bilden 

påverkas om fartyget rör sig mycket. Styrsö är en ganska liten plattform med lite personal. Om 

man var lite fler ombord så skulle mer parallell verksamhet. Man får välja vad man skall 

göra(Rolenec, 2014) (dykning, sökning, identifiering). Vädret påverkar nog mest hur resultatet 

blir(Rolenec, 2014). 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

Sensorerna påverkar sökresultatet pga. att de är påverkbara av miljön. Vattenförhållan-

den(prestanda), ROVS har bättre prestanda ur miljöhänseende. Oftast är det den som är tillgäng-

lig för tillfället som används. De kan användas parallellt(Edfors, 2014). 

 

På Ven är sonaren är skrovfast med de begränsningar som det ger beroende på ljudhastighets 

kurvan. Då kan man använda ROVS:en. 
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Släpsonaren (på Styrsö) har en klar fördel då den kan läggas under de skikt som blir i vattnet 

(ljudhastigheten) kontra en skrovfast sonar(Rolenec, 2014). 

 

8.5 Detektion/klassificering 

Hur genomförs Detektion/ klassificering idag? 

På Ven är det SonO och Sonop som hjälps åt att klassificera. Det går att ha flera sonar op, det är 

personalen ombord som är begränsningen(Forsman, 2014). De diskuterar vad de ser kopplat till 

aktuellt minhot mm. För att undvika att man lägger tid på ”spännande” kontakter finns en metod, 

ett poängsystem för klassning för att undvika naturliga objekt och felbedömningar och för att 

undvika subjektivitet. Detta kan man göra under framfart eller så stannar man för att inte köra 

över en kontakt om den är skarp. Man kan även leda runt fartyget runt kontakten. Oftast stannar 

man. Principen är densamma för ROVS. Beroende på hur intressant kontakten är så kan man 

antingen klassificera den direkt eller spara den till nästa löpa för att titta på den från en annan 

vinkel och kunna mäta eller avfärda. Det är ett dynamiskt arbete mellan sonar och bryggan. 

 

På Styrsö sker detekteringen hos Sonop som i realtid markerar ett objekt som sparas. JaktO ser 

denna bild och klassar denna. Ett antal intressanta objekt samlas innan man tar hem fisken. Man 

kan spara datat och bearbeta datat i efterhand och även jämföra data med andra fartyg(Sjöberg, 

2014).  

 

 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

Minimera felbedömningar och subjektivitet, stress, trötthet, frustration för att man inte hittat 

objektet man söker efter(Edfors, 2014). Bra att ha en ledstång att hålla sig i för att likrikta mellan 

enheter för att en viss detektion skall betyda samma sak på grannfartyget.  

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Har man vakanser så är det en reell begränsning. Väder till del, om det är riktigt dåligt väder. 

Fartyget klara mer sjöhävning än personalen. Hur mycket tid man har till förfogande. Till viss del 

kan man genomföra parallella verksamheter med sökning och klassificering. Använder man 

ROVS är det mer begränsat till en verksamhet åt gången(Forsman, 2014). 

 

Beror på hur pass skickliga operatörerna är och vilka inställningar man har på sonarerna, man 

måste aktivt jobba med inställningarna för att få en optimal bild beroende på förutsättningarna, 

sonarens prestanda, vald skala, vattenförhållanden. Miljön, botten, nedsjunkning, tid i området, 

etableringsfasen är viktig för resultatet (lära känna området)(Ahlström, 2014). Även andra fak-

torer som stress och trötthet samt variationer i hur bra besättningarna arbetar ombord(erfarenhet) 

har påverkan. Här är poängsystemet bra som likriktare. Tiden man sitter framför skärmen får inte 

bli för lång åt gången. 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

SonarOp, bryggan, SonO förbereder rapporter och administration och stöttar SonOp.  
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På Styrsö är det samma som i sökning. SonO, DykO, Vaktchefer. Vaktchefen tillsammans med 

erfaren Sonop avgör om ett objekt skall identifieras. Vi kan fortsätta klassificeringen då vi sparar 

datat. Även efter tex en vecka om vi tycker att vi inte är klara(Sjöberg, 2014). 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

Sjöhävning påverkar möjligheten till positionering(Ahlström, 2014), vattenmiljön 

 

Det skulle fungera bättre om brygga och SLC var i samma utrymme så att man kunde prata om 

samma bild. Det är svårt att styra båten med ord när man samtidigt jobbar med sonaren(Edfors, 

2014). 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

Upplösning ger mer eller mindre poäng(Edfors, 2014), frekvenser.  

 

8.6 Identifiering 

Hur genomförs Identifiering idag? 

USO leder arbetet. Har man en min lik kontakt så väljer man vilket sätt som denna skall identifie-

ras på. Med farkost eller dykare. Vanligen med ROV M2. På Ven används inte dykare så mycket, 

men dykare ger bättre information om föremålet. Fartyget placeras på ett lagom avstånd och i rätt 

position beroende på väder och vind samt strömmar. Farkosten sjösätts. Kräver 3 personer på 

däck. Fartyget ligger still medans farkosten är nere och tittar. Med positioneringssystem och 

sonar manövreras farkosten till kontakten.  

 

Sensorerna som används för sökning/klassifisering kan inte användas för identifiering(Edfors, 

2014). Man måste på något sätt se vad det är för något. Vi några enstaka tillfällen kan man nästan 

direkt se vad det är för något man ser på sonaren, men oftast vill man vara säker och identifierar. 

MWDC stöttar med tipps och tricks och best practice. Ur den datamängd som MWDC får till sig 

så skapar man en kunskap om hur ett typobjekt kan se ut i sonarbilden och vilka effekter man 

skall titta efter. 

 

På Styrsö identifierar man med dykare eller ROV. Man lägger upp en plan för hur ett antal objekt 

skall klassificerat(Sjöberg, 2014). Beroende på vad man tror att det är och var de ligger. Dykare 

ger bra data på objektet, mäta och fota, rita och komma med verbala beskrivningar, något som 

inte farkosten kan göra. Skillnaden mellan klassificering och identifiering är sjösättning och 

hemtagning, kabelhantering, och än mer krävande är en dykinsats med den personal och utrust-

ning som krävs. Både dykning och farkosts identifiering kan genomföras med en vakt, men farty-

get kan inte göra något annat undertiden.  

 

Varför genomförs den på det sättet? 

---- 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 
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Sjöhävning påverkar sjösättning och manöver, vattenmiljön kan påverka möjligheten att leda 

farkosten med sonaren pga. ljudhastigheten. Samarbetet mellan personalen i SLC , bryggan och 

på däck är viktig för att alla skall veta vad som händer för att det skall gå smidigt.Tung utrustning 

som skall lyftas med kranar. Botten påverkar mycket, lös botten virvlas upp. Sikten är viktig för 

att det skall gå att identifiera. Ibland får man byta system för identifiering för att det första man 

prövar inte fungerade pga. miljön(Edfors, 2014).Tekniska prestanda, kvalité på kameror och 

sensorer, farkoster. Ljusförhållanden (Dag, Natt, för dykning) Sikt i vattnet, djup, ström. Annan 

sjötrafik, omvärldsläget. 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

SonO, Brygga, Sjömän på däck, Vaktchef. 

 

De flesta på vakten involveras med sjösättning och hantering av kabel, och sonar. Efter identifie-

ringen dokumenteras objektet med videokamera. Sedan sker hemtagning av farkosten 

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

För Ven är det samma påverkan som tidigare. 

För Styrsö är det fartygets möjlighet att hovra och ligger still vid sjösättning och hemtagning som 

påverkar säkerheten, liksom regler för dykning(Rolenec, 2014). Fartyget är konstruerat för just 

dykning, så den fungerar väl. Dock finns begränsningar i hur smidigt det går att sjösätta dykbåt 

och all den materiel som skall ned i denna. Det fungerar smidigt att gå från objekt till objekt och 

identifiera med farkosten. 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

Stor skillnad mellan de två farkosternas prestanda(Forsman, 2014). Men så länge de fungerar är 

de bra. Dykare ger mer information än farkosterna , foto, mm. Sjösättning och hemtagning är 

känsliga moment för farkosterna. 

 

Belysning och videobehandling är gränssättande(Edfors, 2014). Liksom presentationsutrustning. 

 

ROV:sonarens prestanda påverkar möjligheten att snabbt hitta objektet(Sjöberg, 2014). Sedan är 

det videokameran som används. 

 

8.7 Oskadliggörande 

Hur genomförs Oskadliggörande idag? 

Beroende på vad som är identifierat och den uppgift man har så väljer man vilket system som 

skall oskadliggöra. Antingen ROV-E eller ROV-M med MinFöl. Man måste även bedöma hur 

laddningen påverkar omgivningen. Infrastruktur, civila fartyg mm. Man gör en risk bedöm-

ning(Forsmark, 2014). Sedan gör på samma sätt som under identifiering, med samma perso-

nal(Forsman, 2014). Laddningen utlöses på avstånd. Sedan verifieras att man har röjt objektet. 

ROVE och Dykare finns också men används sällan på Ven då de inte har stationerade dykare 

ombord. Det bör vara samma personal som röjer som har identifierat för att det skall vara sä-

kert(Ahlström, 2014). 

På Styrsö används dykare oftare då det har dykare stationerade ombord. 
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Under oskadliggörande är det viktigt med ytövervakning och varning. 

 

Varför genomförs den på det sättet? 

 

Tradition(Edfors, 2014). 

 

 

Vilka faktorer påverkar resultatet? 

Ström, sikt, väder, vind, sjöhävning, bottenbeskaffenhet (lös, hård), Samt ljudutbredning så att 

den kodade signalen från tändsändaren når arrayet på MINFÖLet. Djupet för dykare. Objektets 

placering, hur de ligger och är nedsjunkna.. Tillgänglighet på materielen och att man har kontroll 

på rutiner för hanterandet av systemen och hur skicklig operatören är. Positionsnoggrannheten på 

objektet påverkar hur dykarna hittar objektet. Farkosten har en egen sonar och kan hitta objektet 

snabbare. 

 

Vilka personalkategorier är mest i anspråktagna?  

Samma personal som identifiering(Forsman, 2014). Sonaroperatören kör också även farkosten 

från bryggvingen vid sjösättning och hemtagning. Sonop är ett stort stöd för att leda in farkosten, 

samt bryggpersonalen. Oskadliggörande löser man på en vakt(Forsmark, 2014)(ingen extra per-

sonal behövs regelmässigt).  

 

Hur påverkar plattformens fysiska utformning? 

Det mesta är förberett, så det är inte så stökigt på däck(Ahlström, 2014). 

 

Mycket v utrustningen lyfts med kranar och arrangemang. Det är saker som rör sig, och det är 

tidsödande. Mycket utrustning skall fram och återställas efter genomförd verksamhet(Edfors, 

2014). 

 

Hur påverkar sensorernas tekniska utformning? 

Begränsningar i hur djupt systemen kan verka(Forsmark, 2014). 

ROVens tekniska utformning skapar svårigheter vid hanteringen av laddningen(Sjöberg, 2014). 

 

9 Analys på fallstudienivå 
Den sammanställda svarsmängden analyseras utifrån indikatorerna för att besvara fallstudiefrå-

gorna. 

9.1 Planering 

Fallstudiefråga:  

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV under planeringsskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

Enligt respondenterna finns i planeringsskedet ett stort behov av data på det område som skall 

genomsökas. ”Vi påverkas mycket av geografi och miljö och därför är det naturligt att börja 

planeringen med att sammanställa vad man vet om området för att se vad man har för möjligheter 
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eller begränsningar”(Edfors, 2014). Enligt vissa respondenter är upplösningen på data avgörande 

för resultatet. ”Högupplöst djupdata är avgörande för att kunna använda släpsonaren optimalt, 

men inte släpa den i botten. Botten beskaffenheten undersöks för att se var man kan förvänta 

sig”(Sjöberg, 2014). Under planeringen ger bra underlag en bättre plan. Det påverkar även hur 

lång tid planeringen tar(Ahlström, 2014). Mängden underlag och kvalitén på detta påverkar hur 

goda bedömningar som kan göras. I stort så planeras på samma sätt oavsett underlaget, men 

osäkerheten ökar om ingångsvärdena är sämre.(Rolenec, 2014) Upplösning på tillgängligt un-

derlag kan påverka var minröjning genomförs och ibland genomförs verksamhet för att komplet-

tera data i områden som underlag saknas på. Tillgång till underlag på området och kvalitén på 

detta påverkar inte bara var man genomför verksamhet, utan även vilken verksamhet som bed-

rivs(Edfors, 2014). Även brist på data kan få konsekvenser för det fortsatta arbetet. En respondent 

hävdar att ”Om man inte har bra data på ett område så ökar tiden för miljökännedom. Tex så 

genomförs fler lodlöpor för att kontrollera djupet”(Sjöberg, 2014). Ju större osäkerheterna är 

underplaneringen, desto längre tid tar det, och desto större är osäkerheten i resultatet.(Forsmark, 

2014). 

 

Vid planeringen tas hänsyn till tillgängliga system och sensorer med de för- och nackdelar som 

de har. ”Det finns begränsningar i var man kan vara beroende på djup, väder och avstånd. Dock 

förutsätts det att det är någon som har bedömt fartyget som lämpligt för uppgiftet. 

Vilken enhet som skall vara i ett visst område bedömer man på minröjningsstaben”(Forsmark, 

2014). Även systemens olikheter beaktas vid planeringen, Hur systemen är utformade och kom-

pletterar varandra tillexempel med minvarningssonaren och släpsonaren påverkar hur sökningen 

läggs upp. Tillexempel så påverkar en släpsonar genom att den  kräver vissa djup för att fungera 

optimalt(Rolenec, 2014). 

 

Slutligen beaktas miljöfaktorer, väder, vind, sjöhävning i det tilltänkta området under den aktu-

ella tiden(Forsman, 2014; Ahlström, 2014; Rolenec, 2014) 

9.2 Förberedelser 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en AUV under förberedelseskedet och hur påverkar de 

verksamheten 

 

Enligt respondenterna sker datainsamlingen även under förberedelse skedet. Insamlingen kan 

bestå i att centralt insamla data som har saknats under planeringsskedet(Edfors, 2014). In-

samlingen kan även genomföras av fartyget som skall genomföra MCM verksamheten. Denna 

insamling kan bestå av data om de geografiska, topografiska och andra förutsättningar som finns 

kopplat till området. På plats gör man även förberedelser som att ta mäta ljudhastighetskurvan, 

gör bedömningar av sensorernas upptäktsavstånd genom att mäta mot sjösatta referensobjekt. Det 

kan skilja mycket över dygnet, samt hur botten ser ut. Det enda sättet att göra detta är att under-

söka på plats.(Forsmark, 2014) Eventuellt genomförs även miljödyk för att undersöka sikten, då 

den kan variera från dag till dag. Även mängden clutter (objekt på botten) måste undersökas på 

plats då mängden objekt kan variera mycket från plats till plats.(Rolenec, 2014) Med insamlad 

och eventuellt uppdaterad data och lokala värden görs nya beräkningar i ledningssystemet för hur 

verksamheten skall genomföras för att nå det önskade resultatet(Forsman, 2014). En respondent 
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hävdar att ”etablering i området med miljödyk tar längre tid om man har dåligt underlag. Även 

med bra underlag tar detta lång tid då förhållandena kan variera från gång till annan”(Sjöberg, 

2014). En respondent hävdar att miljökännedoms fasen kan ta minst 24h för att lära sig hur botten 

och miljön är(Ahlström, 2014). 

 

Förberedelseskedet genomförs normalt med en vakt, d.v.s. med halva besättningen 

arbetandes(Sjöberg, 2014; Forsmark, 2014). Dock framhåller en respondent att fartyget Spårö är 

en ganska liten plattform med lite personal. Om fartyget hade haft lite mer personal ombord så 

skulle mer parallell verksamhet kunna genomföras. Med den personalstorlek fartyget nu har får 

man välja vad man skall göra, dykning, sökning eller identifiering.(Rolenec, 2014) 

9.3 Sökning 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under sökning och hur påverkar de 

verksamheten 

Sökfasen består enligt respondenterna av att, baserat på det data som tidigare insamlats under 

planering och förberedelser och de beräkningar som gjorts baserat på denna data, söka efter 

objekt i vattenvolymen enligt sökprogrammet i systemet(Forsman, 2014). Med viss regelbunden-

het stannar fartyget och mäter ljudhastigheten på nytt och eventuellt sjösätts referensmålet för att 

kontrollera prestandan om undervattensmiljön förändrats (bottenförhållanden, ljudhastighet, 

djup)(Forsman, 2014).  Om förhållandena förändras får man anpassa sökningen efter 

dessa(Ahlström, 2014). Detta kan behöva göras även inom förhållandevis begränsande 

områden(Ahlström, 2014). ”Om man upptäcker att förhållanden förändras så måste sökmönstret 

anpassas för att få en bra täckning”(Sjöberg, 2014). Djupet påverkar hur man söker, tex genom 

att samla flera ekon att dyka på (identifiera) på en gång(Ahlström, 2014). Har man ett stort hot så 

får man med ROVS ett Stand OFF samt ett större djup(Forsmark, 2014). Det går teoretiskt att 

använda både skrovfast sonar och ROVS parallellt(Forsmark, 2014). Detta är dock ej taktikut-

vecklat(Forsmark, 2014). ROV:s en är stor och begränsar fartygets manöver när man söker med 

den framför fartyget(Forsman, 2014). Detta ställer stora krav på bryggpersonalen(Forsman, 

2014).  

 

Sökningen påverkas av yttre omständigheter, miljö, geografi dessa får man ta hänsyn till genom 

att taktikanpassa och eventuellt söka på ett annat sätt. En annan faktor är de egna sensorernas 

prestanda. Uppfattningen från respondenten är att denna kunskap är ganska låg så att det är svårt 

att veta om resultatet har blivit det önskade av sökningen. ”Vi har bra koll på de yttre faktorerna, 

men inte på de inre. Den statistiska minsökningen bygger på att vi har kontroll på hur sannolikt 

det är att vi upptäcker eftersökta objekt. Där måste kunskapen bli bättre”(Edfors, 2014). Till de 

yttre faktorerna som påverkar resultatet kan räkans väderfaktorer, ljudhastigheten, sjöhävning, 

yttre hot, geografi med grundklacker(Forsmark, 2014). Sjöhävningen kan begränsa sonarens 

prestanda och personalen(Ahlström, 2014), då bilden påverkas om fartyget rör sig 

mycket(Rolenec, 2014). Även fartygets förmåga att hålla kurslinjen påverkar resultatet(Rolenec, 

2014). Även faktorer som minhotet och signaturanpassningen påverkar i ett skarpt läge då detta 

påverkar planering och genomförande(Rolenec, 2014). Släpsonaren har en klar fördel då den kan 

läggas under de skikt som blir i vattnet (ljudhastigheten) kontra en skrovfast sonar(Rolenec, 
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2014). För Ven, som har en skrovfast sonar, finns möjligheten att använda ROVS som kan gå ned 

under ett eventuellt skikt.(Ahlström, 2014) 

 

För en plattform med släpsonar kan sökfasen bli krävande om topografin varierar då man måste 

variera djupet på släpsonaren för att få en bra bild och inte köra den i botten. Om botten varierar 

mycket så måste man även justera sonaren för att få en bra bild. Navigationen måste även göras 

inom de toleranser som krävs, annars måste löpan tas om. Även antalet objekt påverkar.(Rolenec, 

2014) 

 

Sökfasen genomförs vanligen i halvstridsberedskap med en vakt(Ahlström, 2014; Forsmark, 

2014; Edfors, 2014).  Övrigpersonal har låg aktivitet(Forsman, 2014; Edfors, 2014). För Spårö 

anges att 6h vakter fungerar väl. Det är en lagom balans mellan arbete och vila(Rolenec, 2014). 

Respondenten hävdar dock att, ”att tolka sonarbilder är ganska påfrestande om man gör det under 

längre tid. Det är viktigt att man kan rotera personalen”(Rolenec, 2014). 

 

9.4 Detektion/klassificering 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under detektion/klassificering och 

hur påverkar de verksamheten 

Enligt respondenterna sker analys av insamlat data, detektion och klassificering vanligen i 

realtid(Sjöberg, 2014; Forsman, 2014; Ahlström, 2014; Forsmark, 2014). Beroende på hur intres-

sant kontakten är så kan den antingen klassificeras den direkt eller sparas till nästa löpa för att 

titta på den från en annan vinkel och kunna mäta. Det är ett dynamiskt arbete mellan sonar och 

bryggan(Ahlström, 2014). På Ven detekteras och klassificeras under framfart eller så stannas 

fartyget för att inte köra över en kontakt om den är skarp. Fartyget kan även ledas runt kontakten. 

Vanligen stoppas fartyget. Principen är densamma för sökning med ROVS(Forsman, 2014). 

Spårö systemet har en arbetssätt som skiljer sig lite från Ven. På Spårö samlas ett antal intres-

santa objekt innan man tar hem släpsonaren. Detta ger möjlighet att fortsätta klassificeringen då 

datat sparas(Sjöberg, 2014). 

 

Detektion och klassificering är ett dynamiskt arbete och man hoppar fram och tillbaka mellan 

sökning och klassificering(Edfors, 2014). Som stöd för arbetet följer man en viss process för att 

minimera felbedömningar och subjektivitet, stress, trötthet, frustration för att man inte hittat 

objektet man söker efter(Edfors, 2014). Operatören måste aktivt jobba med inställningarna för att 

få en optimal bild beroende på förutsättningarna(Forsmark, 2014). 

Har fartyget vakanser så är det en reell begränsning av fartygets möjlighet att verka(Forsman, 

2014). Till viss del kan man genomföra parallella verksamheter med sökning och 

klassificering(Forsman, 2014). Använder man ROVS är det mer begränsat till en verksamhet åt 

gången(Forsman, 2014). Operatörens erfarenhet, kunskap, stress, trötthet(Edfors, 2014), liksom 

sonarens prestanda, vald skala och vattenförhållanden(Sjöberg, 2014) påverkar möjligheten att 

klassificera rätt. 
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9.5 Identifiering 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under identifiering och hur påverkar 

de verksamheten 

Respondenterna hävdar att det finns två alternativ för att identifiera ett objekt. Man identifierar 

med dykare eller ROV med videokamera(Sjöberg, 2014). Man lägger upp en plan för hur ett antal 

objekt skall klassificerat. Beroende på vad man tror att det är och var de ligger(Sjöberg, 2014). 

Fartyget placeras på ett lagom avstånd och i rätt position beroende på väder och vind samt 

strömmar(Forsmark, 2014). Fartyget ligger still och sjösätter farkosten(Edfors, 2014). Sensorerna 

som används för sökning/klassificering kan inte användas för identifiering(Edfors, 2014). ”Man 

måste på något sätt se vad det är för något”(Edfors, 2014). 

 

Dykare ger bra data på objektet, mäta och fota, rita och komma med verbala beskrivningar, något 

som inte farkosten kan göra. Både dykning och farkosts identifiering kan genomföras med en 

vakt, men fartyget kan inte göra något annat undertiden.(Rolenec, 2014) 

 

Sjösättning och hemtagning är känsliga moment för farkosterna(Forsman, 2014). 

Det samma gäller för hur smidigt det går att sjösätta dykbåt och all den materiel som skall ned i 

denna. Det fungerar smidigt att gå från objekt till objekt och identifiera med farkosten.(Rolenec, 

2014) 

 

Mjuk slammig botten är svårt då farkosten och fartyget kan slamma upp och skymma sikten för 

dykare och videokameror.(Forsmark, 2014) 

 

De flesta på vakten involveras med sjösättning och hantering av kabel, och sonar.(Forsmark, 

2014) 

 

9.6 Oskadliggörande 

Fallstudiefråga: 

Vilka är påverkansmöjligheterna för en avancerad AUV under oskadliggörande och hur på-

verkar de verksamheten 

Respondenterna hävdar att arbetet under oskadliggörande i stor utsträckning liknar arbetet under 

identifiering, med skillnaden att man redan vet vad det är för något objekt(Rolenec, 2014). 

Samma system används och samma mängd personal behövs som vid identifiering(Edfors, 2014). 

Även påverkansfaktorerna är de samma med avseende på begränsningar av fartygets manöverfri-

het och undervattensmiljö(Edfors, 2014). 

 

 


