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Riverine Operations 

-Ett utvecklande koncept 

Sammanfattning 

Klimatförändringar medför högst sannolikt att marina ekosystem och människans 

levnadsförutsättningar förändras i de områden som gränsar mot hav, floder och dess deltan. I följden 

av dessa förändringar med påtagliga resursbrister som resultat finns uppenbara risker för att 

konflikter uppstår mellan folkgrupper eller andra intressesfärer.  Konflikter där Sverige, ensam eller 

högst sannolikt i en internationell kontext, kan komma att spela en vital roll i att säkerhetsställa att 

konflikterna inte eskalerar.  Det vore en politisk prestigeförlust att ur ett svenskt perspektiv inte ha 

förmågan, trots politisk intention, att kunna bidra till en internationell insats med uppgiften att 

dämpa eller förhindra en eskalerande konflikt i ett vattendominerande område. För att kunna verka 

i kustnära miljöer såsom exempelvis floder och floddeltan krävs rätt förmågor och materiel. Studien 

syftar till att beskriva hur ett förbands förmågor och tekniska system påverkar utfallet av en Riverine 

Operation. Syftet uppnås genom en kvalitativ textanalys av forskningsrapporter, artiklar och 

litteratur som behandlar Riverine operation som koncept. Som teoretiskt ramverk används den första 

militärtekniska teorin och Försvarsmaktens systemsyn. Analysverktyget utgörs av konceptet 

DOTLMPFI, Doktrin, Organisation, Träning, Ledarskap och utbildning, Materiel, Personal, 

Faciliteter och Interoperabilitet. Studiens resultat och slutsatser pekar på att ett förbands förmågor 

och tekniska system som möjliggör att förbandet kan verka i ett område över en längre tid, för att 

på så sätt uppnå syftet med operationen, är en framgångsfaktor. Ingående i det är förmågan att 

använda obemannade farkoster, sensorer och en flexibel organisationsstruktur som möjliggör en 

bibehållen omvärldsuppfattning i den komplexa miljö som floder och dess deltan utgör. Vidare är 

förbandets grad av interoperabilitet något som också kommer att påverka utfallet av en Riverine 

operation, då den oftast involverar andra stridskrafter och nationer.  

Nyckelord: Riverine operations, Amfibiekrigföring, Tekniska system, Militär förmåga.   



Abstract 

Climate change will most likely cause marine ecosystems and human living conditions to 

change in the areas bordering on the sea, rivers and its delta. As a result of these changes with 

significant resource shortages, there are obvious risks that conflicts arise between peoples' 

groups or other spheres of interest. Conflicts in which Sweden, alone or most likely in an 

international context, may play a vital role in ensuring that the conflicts do not escalate. 

It would be a political prestige loss from a Swedish perspective not having the ability, despite 

the political intention, to be able to contribute to an international effort with the task of 

dampening or preventing an escalating conflict in a water-dominating area. 

To be able to operate in coastal environments such as rivers and its delta, the right capabilities 

and material are required. The scope of the study aims to describe how an amphibious unit 

capabilities and technical systems affect the outcome of a Riverine operation. The scope of 

the study is achieved through a qualitative text analysis of research reports, articles and 

literature that deals with Riverine operation as a concept. The theoretical framework consists 

of the first theory of military technology and the Swedish Armed Forces systemic-view. The 

analysis tool is derived from the concept DOTLMPFI. Doctrine, Organization, Training, 

Leadership and education, Materiel, Personnel, Facilities and Interoperability. The study's 

findings and conclusions indicate that a military unit’s capabilities and technical systems that 

enables it to work in an area over a longer period of time, in order to achieve the purpose of 

the operation, are factors for success. A part of this is the ability to use unmanned crafts, 

sensors and a flexible organizational structure that enables a situational awareness in a 

complex environment such as rivers and its delta. Furthermore, the degree of interoperability 

of the unit is something that will also affect the outcome of a Riverine operation as it, as a 

concept, usually involves other branches of the military and nations. 
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1. Introduktion 

Klimatförändringen som pågår just nu är sammankopplad till en stigande havsnivå. Det visar 

FN:s klimatpanel IPCC i deras rapport från 2014.1 Sett till det värsta scenariot som antar att 

koldioxidutsläppen fortsätter i en oförändrad takt så kommer havsnivån ha stigit mellan 50 till 

80 centimeter inom 80 år.2 Att havsnivåhöjningen kan komma innebära nya flyktingströmmar 

och potentiellt humanitära kriser är något Internal Displacement Monitoring Centre också 

fastslår i sin rapport från 2015. I rapporten konstateras följande, ”Rising sea levels are 

expected to become a significant driver of future displacement, particularly in small island 

states and low-lying coastal areas.” 3 Vidare innebär det förändrade klimatet att städer och 

samhällen belägna i kustnära områden och floddeltan är särskilt utsatta för en höjd havsnivå. 

Det kan komma att finnas ett reellt krav på en internationell insats vilket också understryks av 

Lindley-French och van Straten i deras tidigare forskning. ”It is evident that the littoral, 

estuaries, rivers and lakes are vital arteries of life and thus foci of conflict.” 4 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Omvärldsläge 

IPCCs rapport fortsätter med att beskriva att tillgången till mat och färskvatten kommer 

försvåras i kustnära områden samt att en högre havsnivå kommer resultera i större 

översvämningar än innan i områden som redan idag är utsatta. 5 Med ovanstående i beaktning 

fastslår rapporten att det kommer innebära att de människor som saknar resurser för att 

bosätta sig på en annan plats kommer vara mer utsatta för resultatet av en höjning av 

havsnivån. Detta kan i sin tur vara en drivfaktor till att nya konflikter skapas då fattigdom och 

svält potentiellt kan uppstå.6  IPCC nämner att uppemot 12 miljoner människor som är bosatta 

i något av fyra större kustnära områden i USA kan behöva flytta innan 2030 om havsnivån 

                                                           
1 IPCC. Rajendra K. Pachauri och Leo Meyer. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working 
Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Switzerland: Geneva. 2014, 13.  
2 Ibid, 13.  
3 Internal Displacement Monotoring Centre. Norwegian refugee council. Global Estimates 2015: People 
displaced by disasters. Switzerland: Geneva. 2015, 15.  
4 Julian Lindley-French and Wouter van Straten. Exploiting the Value of Small Navies: The Experience of the 
Royal Netherlands Navy. RUSI Journal 153, volym 6. 2008, 66. 
5 IPCC. Rajendra K. Pachauri och Leo Meyer. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working 
Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Switzerland: Geneva. 2014, 13. 
6 Ibid, 16.  
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fortsätter att stiga.7 Det innebär att det sammanlagda antalet personer som kan komma till att 

behöva flytta innan 2030 således bör vara mycket högre om samtliga kustnära områden på 

jorden tas med i beräkningen. Närmare hälften av jordens befolkning lever inom 20 mils 

avstånd från en kustlinje och ungefär 90% av världens handel sker via vattenvägar och tre 

fjärdedelar av den handeln passerar genom sund och mot eller från hamnar och infrastruktur 

som är belägna i kustområden med grunda farvatten.8 Att handeln och sjötransporter kan bli 

lidande är uppenbart om illegala aktörer ges utrymme att påverka dessa utsatta delar av 

farlederna. Till följd av brutna transporter kan humanitära och ekonomiska kriser uppstå som 

snabbt leder till ökad spänning och konflikter. Mer avlägsna platser i det kustnära området 

kan också vara av intresse för illegala aktörer då det inte är lika tillgängligt och utanför statens 

förmåga att kontrollera. Dessa platser blir således vitala för en nation att kontrollera i försök 

att stabilisera en region.9   

Ett exempel på en insats i linje med att utöva kontroll över ett område för att säkerhetsställa 

att humanitära transporter kan fortgå som planerat är FN-insatsen i södra Sudan. Där har 

bland annat förband från Bangladesh patrullerat delar av Nilen för att skydda FN:s pråmar 

med förnödenheter till hjälporganisationer.10 I linje med ovanstående och det faktum att 

Försvarsmakten tidigare har deltagit i Nato ledda insatser på FN:s mandat, såsom Operation 

Atalanta11, kan det vara troligt att Försvarsmakten tillsammans med andra nationer kan 

komma att delta internationellt i fredsbevarande insatser eller fredsframtvingande insatser i en 

kustnära samt inomskärs-miljö. Dessutom framgår det i Regeringens skrivelse, 2016/17:196, 

att: 

Sverige ska fortsatt vara en stark internationell aktör i en tid av stora globala utmaningar. 

Målet med Sveriges medverkan i internationella fredsfrämjande insatser är att bidra till att 

förebygga, hantera och lösa kriser och konflikter samt bidra till fredsbyggande. På så vis 

skapas förutsättningar för människor i konflikt- och postkonfliktsituationer att leva i fred, 

frihet, säkerhet och rättvisa. Insatserna bidrar också till förbättrade levnadsvillkor för 

                                                           
7 IPCC. Cristopher B. Field och Vicente R. Barros. Climate Change 2014: Impacts Adaptation, and Vulnerability. 
Part A: Global and Sectoral Aspects, Fifth Assessment Report, Working Group II. 2014, 770. 
8 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 
Shallow Waters. Kiel, Germany. 2015, 1. 
9 Ibid, 10. 
10 https://unmiss.unmissions.org/unmiss-bangladesh-marine-unit-launches-riverine-operations hämtad 2019-
03-18 
11 https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-
insatser/avslutade/truppinsatser/somalia-eu-navfor/ hämtad 2019-02-18 
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människor som lever i fattigdom och förtryck och till att underlätta för en hållbar global 

utveckling.12   

Vidare kan det innebära att Försvarsmakten förväntas verka i svåråtkomliga miljöer såsom 

floder och floddeltan. Dessa är platser där vanligtvis stora mängder människor väljer att 

bosätta sig då floderna och tillgången till vatten både fungerar som transport och födokälla.13 

För att kunna verka i en sådan miljö krävs rätt förutsättningar hos förbandet och de tekniska 

system som nyttjas av dem.  

1.1.2 Amfibiebataljon och European Amphibious Initiative 

Det svenska förband som med störst sannolikhet skulle få uppgiften att genomföra en 

operation i ett kustnära område idag är en amfibiebataljon eller delar av en. Den svenska 

amfibiebataljonens huvuduppgift är att verka i kustnära zoner, hamnar och floddeltan. 

Bataljonen kan verka som en sammansatt enhet men kan även verka uppdelad på mindre 

enheter såsom kompanier och plutoner. Förbandet ska kunna genomföra 

kustförsvarsoperationer inom ett område på 300km² och inom området ska bataljonen kunna 

föra strid mot sjömål som framrycker längsmed tre olika farleder. Vidare ska bataljonen 

kunna delta i internationella operationer i anslutning till östersjöområdet och 

missionsområden i andra delar av världen.14  

I början av 2000-talet startades European Amphibious Initiative (EAI) vars syfte är att stärka 

den europeiska amfibiska förmågan genom att flera länder samarbetar och bidrar med egna 

förband och materiel i gemensamma övningar och insatser. Sverige blev en ”supporting 

member” 2015 vilket innebär att Sverige bidrar i en mindre skala än de fullskaliga 

medlemmarna i samarbetet. Totalt är det fem fullskaliga medlemmar och sju bidragande 

medlemsländer ingående i EAI. Tillsammans har nationerna målsättningen att under 2020 

kunna genomföra amfibiska operationer i upp till 30 dagar inom brigads storlek. Sveriges 

bidrag inom EAI är framförallt den unika förmågan att verka i grunda vatten.15 I EAI:s 

declaration of intention beskrivs det varför samarbetet är viktigt. ”Developing an increasingly 

                                                           
12 Regeringens skrivelse 2016/17:196. Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering, 

6. 
13 Kevin Rowlands. RIVERINE WARFARE: Exploiting a Vital Maneuver Space. Naval War College Review 71.1. 
2018, 56. 
14 Fredrik Hesselman. Kustjägarna Sällskapet Kustjägarveteraner. Kustjägarna – 60 år av utveckling, ubåtsjakt 
och internationella insatser. Lettland: Livonia Print, 2016, 135. 
15 https://www.forsvarsmakten.se/en/news/2016/02/european-amphibious-operations-capabilities/ hämtad 
2019-02-19 
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unified European amphibious capability will enhance the ability both of the European Union 

to act where NATO as a whole is not engaged, and will also improve NATO´s effectiveness… 

European amphibious forces, operating together under the Initiative, may be made available 

to undertake North Atlantic Treaty Article 5 and non-Article 5 operations and missions in 

accordance with the EU Treaty of Lisbon (Article 42).”16  För att samarbetet ska lyckas ställer 

det stora krav på interoperabilitet förbanden emellan. ”If the fruits of this partnership are to 

be fully realised, then it will be essential for all nations to ensure their forces are 

interoperable.”17 Det innebär att Sverige redan har övat tillsammans med andra länder i en 

amfibisk kontext och har skrivit på deklarationen att bidra samt delta i operationer. Det är 

med andra ord inte osannolikt att Sverige kan komma att genomföra en insats någonstans i 

världen tillsammans med de länder ingående i EAI då ett samarbete redan finns på plats dock 

krävs det ett politiskt beslut för att Sverige ska delta i en internationell insats. 

1.2 Problematisering 

I det svenska marintaktiska reglementet framgår det att, som tidigare nämnt, att 

Amfibiebataljonen skall kunna delta i internationella amfibieoperationer. Vilket innefattar 

följande uppgifter enligt reglementet:  

− Skydd av fartyg och eskort (Defense Against Sneak Attack, Ship to shore movement). 

− Spana, ta terräng /skydda objekt (Shaping ops / Advance force/ Amphibious Assault). 

− Uppgifter i inre vattenvägar (Riverine operations). 

− Del av Landing Force (Early Entry under ledning av LCC).18 

I samma reglemente definieras Riverine operations (RO) som följande:  

Riverine Operations är ett samlingsnamn för de delar av amfibie- eller markoperationer som 

bedrivs i “the riverine area”. Detta är områden där landvägarna är begränsade och där 

vattenvägar i skärgård, floder och sjöar istället utgör naturliga transportleder. 

Amfibiebataljonen är tack vare sin utformning och de krav som den svenska geografin och 

miljön ställer en förbandstyp som väl svarar upp mot de typer av operationer som samlas 

under beteckningen riverine operations. Samlingsnamnet är dock otydligt eftersom det bara 

                                                           
16 European Amphibious Initiative. Declaration of Intention. 2015, 3. 
17 Jack van Baarsel. The Art of Amphibious Operations: can Europe play the American Way?. Marine Corps War 

College, Marines Corps University, Marines Corps Combat Development Command. Virginia, Quantico. 2005, 
45.  
18 Försvarsmakten. Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon. Stockholm: Högkvarteret, 
2014, 29. 
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beskriver den gemensamma operationsmiljön och inte det operativa syftet. Av 

interoperabilitetsskäl behålls ändå NATObeteckningen.19 

Det framgår således att det finns en otydlighet i begreppet RO sett till det operativa syftet. Det 

operativa syftet kan argumenteras vara viktigt att förstå för att kunna genomföra sagd 

operation eftersom det både dikterar hur och varför operationen ska genomföras. Samtidigt 

görs ett påstående att amfibiebataljonen svarar upp mot de typer av operationer som innefattas 

av begreppet. Men det följer ingen vidare förklaring till varför det är så och på vilket sätt. Här 

kan det urskiljas en kunskapslucka som kan fyllas genom att utforska konceptet RO i syfte att 

tydliggöra vilka förmågor och tekniska system som kan komma att påverka utfallet av en 

sådan operation. Först då kan ett konstaterande göras huruvida ett förband svarar upp mot de 

krav som ställs. Att förstå konceptet RO och kunna omsätta dess krav i handling är av högsta 

relevans för Försvarsmakten för att kunna delta i en internationell insats i en sådan kontext. 

En förståelse av konceptet är av intresse för Försvarsmakten för att kunna göra adekvata 

bedömningar om Försvarsmakten kan bidra med ett svenskt förband till en internationell 

insats som innefattar RO och med hänsyn till ovan beskrivna läge kan det med stor 

sannolikhet bli aktuellt framöver. Det är med andra ord viktigt för amfibiebataljonen att ha en 

klar uppfattning av vad RO innebär för att kunna förbereda sig inför insatser i en sådan 

kontext och resultatet av denna studie bör vara en bidragande del i öka den förståelsen. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur ett förbands förmågor och tillämpandet av dess tekniska 

system påverkar utfallet av en Riverine Operation.  

1.4 Frågeställningar 

Hur kan ett förbands förmågor och tillämpandet av dess tekniska system påverka utfallet av 

en Riverine Operation?  

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att studera RO som koncept inom ramen för internationella insatser 

samt i den miljö som beskrivs under rubriken Riverine environment.     

                                                           
19 Försvarsmakten. Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon. Stockholm: Högkvarteret, 
2014, 99. 



Jesper Ohlsson Kd 616 2019-04-11   
OP-T 16-19  Sida 6 av 42 
 

1.6 Disposition 

Studien delas in i olika kapitel med tillhörande underrubriker i syfte att skapa tydlig struktur 

och stegvis förståelse för problemområdet och studiens tillvägagångssätt. I det inledande 

kapitlet beskrivs bakgrunden till studien genom att dels sammanställa omvärldsläget och dess 

implikationer samt tydliggöra studiens problemområde. Därefter belyses RO och dess miljö 

som koncept under litteraturdelen och det teoretiska ramverket presenteras. Kapitlet avslutas 

med en operationalisering. I metodkapitlet presenteras det hur urvalet för analysen skedde 

samt litteratursökning och använda sökord. Vidare beskrivs analysmetod, tillvägagångsätt och 

slutligen diskuteras studiens reliabilitet, validitet samt problematiseras metodvalet. I 

analyskapitlet presenteras och analyseras empirin efter den valda analysmetoden. I det 

avslutande diskussionskapitlet besvaras studiens forskningsfråga och resultaten diskuteras 

kopplat mot den tidigare belysta otydligheten i konceptet RO. Kapitlet avslutas med slutsatser 

och framtida forskningsförslag.  

1.7 Studiens förväntade bidrag  

Studien förväntas bidra till en ökad förståelse för hur tekniska system och ett förbands 

förmågor kan påverka utfallet av en RO. Därtill undersöks vilka förmågor som krävs av ett 

förband i en sådan operationsmiljö genom att applicera Försvarsmaktens systemsyn och den 

första militärtekniska teorin som teoretiskt ramverk. Studien förväntas därigenom bidra med 

ett inomvetenskapligt analytiskt bidrag genom att analysera ett problem utifrån en ny 

synvinkel och kombinera två olika teorier.20 Studien förväntas också bidra till klargöra RO 

som koncept samt bidra till en djupare förståelse för hur amfibiebataljonen kan möta de krav 

som ställs i sådan operation. En motiverande faktor till att använda de valda teorierna som 

teoretiskt ramverk är att tillämpandet av ett tekniskt system påverkar förbandets förmåga att 

lösa tilldelade uppgifter vilket är centralt i undersökningen av hur detta påverkar utfallet av 

insatser i en ny miljö.  

 

 

 

 

                                                           
20 Pär Blomkvist & Anette Hallin. Metod för teknologer. Upplaga 1:2. Lund: Studentlitteratur, 2015, 38. 
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2. Teori och litteratur 

Den inledande delen i detta kapitel syftar till att beskriva Riverine Operations och den miljön 

som operationerna förväntas genomföras i. Beskrivningen utgår ifrån olika författares och 

organisationers definitioner av närliggande koncept som kan argumenteras innefatta Riverine 

operations. Detta görs för att skapa en grundläggande förståelse för begreppet RO och hur det 

relaterar till andra begrepp som beskriver operationer i kustnära miljöer.   

2.1 Riverine environment 

Innebörden av Riverine operations, kan definieras utifrån dess miljö, kontext och ingående 

förband. Miljön i vilken dessa insatser genomförs kan förefallas kunna urskiljas i dess namn, 

riverine. Så enkelt är det inte riktigt. Beroende på vilken nation eller organisation som 

genomför operationen definieras begreppet olika men med gemensamma inslag. Därför är det 

av vikt att steg för steg gå igenom begreppet RO för att skapa en tydlighet i kommande text.  

Riverine environment innefattar både land-, luft- och vattenområden i kustnära områden, 

vilket kan utgöras av floder, floddeltan, skärgårdar, kanaler, kustlinjer och sjöar.21 Miljön 

utgörs av begränsad framkomlighet på land och istället är det huvudsakliga sättet för att ta sig 

fram i miljön, över vattnet. Vattenvägarna kan vara navigerbara i olika utsträckning men det 

som särskiljer vattenvägarna från ett öppet hav är att ingen är den andra lik sett till att 

vattendjupet, strömmar och landmassans beskaffenhet kan skilja sig mycket inom samma 

område.22 Detta innebär således att miljön, i stor utsträckning, påverkar valet av 

materielsystem som kan användas för att möjliggöra förbandets rörlighet. Ytterligare begrepp 

som kan argumenteras ingå under riverine enviroment är Vegos definition av ”restricted 

water” och CoEs (Center of Excellence) begrepp ”Confined and Shallow Water”(CSW). 23 

Vego menar på att ”restricted water” utgörs av, likt ovanstående, vatten mellan öar och 

kustlinjer, vattendrag innanför kustlinjen, sund, kanaler och flodsystem. Ingående i begreppet 

är också förståelsen för att större fartyg har en begränsad framkomlighet i området samt att 

sensorer och vapensystem har en begränsad användning sett till närheten av landmassor.24  

                                                           
21 Lucian V. Scipanov & Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 

University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017. 400. 
22 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz & Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 
Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 138. 
23 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 
Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 13. 
24 Milan Vego. Naval Strategy and Operations in Narrow Seas. 2nd Rev. ed. London: Frank Cass, 2003, 7. 
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Likt Vego definierar CoE CSW-området som “… fjord-like environments, deltas, and streams 

– even vast inland waters – can be regarded as CSW, although they might extend deep beyond 

the beaches adjacent to the shoreline.”25 Det finns således flera begrepp som klarlägger 

samma eller liknande saker. CoE går även in på hur miljön påverkar operationer i området 

och vilka förutsättningar som krävs för insatser i CSW. Författarna konstaterar i rapporten att 

miljön kommer att påverka operationer då närheten till land ökar en motståndares förmåga att 

överraska från dolda positioner. Vidare påverkas båtsystemens rörlighet av de trånga sund och 

vattenvägar som CSW utgör. De beskriver också att vädret i sådana miljöer kommer påverka 

sensorer såsom radar och IR-sensorer då det finns större risk för kraftiga vindar, höga vågor, 

dimma och fukt. Dessutom innebär närheten till högre landmassor att radiokommunikation 

kan påverkas negativt i operationer i ett CSW-område.26   

 

2.2 Riverine Operations 

Riverine operations kan beskrivas som en militär operation i en miljö som genomförs av 

speciellt utbildad personal med fordon och system specifikt anpassade för att kunna projicera 

kraft från havet och vidare in förbi kustlinjen, längsmed floder och kanaler och de angränsade 

landmassorna. För att uppnå detta krävs således en förmåga att både kunna verka på land, 

vattnet och i viss utsträckning i luften.27 Kontexten av Riverine operations utgörs ofta av att 

en bred skara av olika aktörer, aktiviteter, risker, hot och faktorer som kan påverka en militär 

insats i området.28 En RO kan genomföras som en enskild operation eller i samband med 

andra operationer som genomförs på andra platser inom insatsområdet. Grau och Denniston 

menar på att en RO är en vital del i en gemensam insats dock utgör den sällan den 

huvudsakliga uppgiften i en insats. RO syftar istället till att understödja andra förband, vars 

uppgifter kan vara avgörande för insatsens framgång. Understödet kan vara i form av 

eldunderstöd från vattnet, logistiktransporter samt att kontrollera delar av operationsområdet 

som utgörs av vatten och säkerhetsställa handlingsfrihet i området. 29    

                                                           
25 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 

Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 13. 
26 Ibid, 13. 
27 Lucian V. Scipanov och Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 
University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017. 404. 
28 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 
Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 14. 
29 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 33 
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Dock behöver inte en RO innebära användandet av våld. Rowlands beskriver olika exemplen 

där RO har genomförts i syfte att understödja civilbefolkningen under katastrofer samt 

situationer av instabilitet i länder. Till exempel användes den amerikanska riverine gruppen, 

U.S. Navy’s Special Warfare Special Boat Team 22, som var först på plats efter stormen 

Katrina för att genomföra humanitära insatser i områden som var översvämmade och 

otillgängliga för civila myndigheter. 30 Vidare beskrivs insatser i andra delar av världen där 

RO har genomförts för att skapa stabilitet och i samarbete med stater utbilda personal i RO.31 

 

2.3 Teoretisk referensram 

Studien har en militärteknisk ansats och utgår ifrån den första militärtekniska teorin, ”Hur 

teknik förstås och tillämpas styr utfallet av alla militära operationer”.32 Den första 

militärtekniska teorin har ett ursprung i antagandet att de tekniska system som militär personal 

använder är centrala för att kunna utföra ställda uppgifter och nå en framgång i operationen.33 

Framgången nås genom att ha en förståelse för när och hur systemen bäst ska utnyttjas under 

operationen samt att ha en förståelse för systemens tillkortakommanden. Teorin tolkas således 

i detta arbete som, hur ett förbands tekniska system och förmågor tillämpas påverkar utfallet 

av en Riverine operation. Vidare används Försvarsmaktens systemsyn som teori vilket bygger 

på Hollnagel et al. definition av system34 vilket kan konkretiseras i form av den teoretiska 

modellen DOTLMPFI. 35 Förkortningen står för, Doktrin, Organisation, Träning, Ledarskap 

och utbildning, Materiel, Personal, Faciliteter och Interoperabilitet. Modellen används för att 

kunna sätta de förmågor och tekniska system som lyfts fram som viktiga i en RO i ett 

sammanhang. Den första militärtekniska teorin och Försvarsmaktens systemsyn har använts i 

arbetet att tolka det empiriska underlaget. 

2.3.1 System i Försvarsmakten 

Försvarsmaktens systemsyn är grundläggande i myndighetens syn på resurser och 

samordningen av dem. Systemsynen fungerar som ett stöd vid till exempel kravställning av 

system och tydliggör sambandet mellan ett system och dess omgivning.36 Ett system 

                                                           
30 Kevin Rowlands. RIVERINE WARFARE: Exploiting a Vital Maneuver Space. Naval War College Review 71.1. 

2018, 65. 
31 Ibid, 66. 
32 Axberg, et al. Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod. Stockholm: Försvarshögskolan, 2013, 35. 
33 Ibid, 35. 
34 Försvarsmakten. Handbok Målsättning Tekniska System 2015. Stockholm: Högkvarteret, 2015, 10. 
35 Försvarsmakten. Handbok Målsättningsarbete - Förband 2011. Stockholm: Högkvarteret, 2011, 24.  
36 Försvarsmakten. Handbok Målsättning Tekniska System 2015. Stockholm: Högkvarteret, 2015, 10. 
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definieras som följande av Försvarsmakten, ”En sammansättning av samverkande element 

organiserade för att uppnå ett eller flera uttalade syften.”37 Systemet och dess ingående 

element som begrepp kan vidare kategoriseras utifrån ytterligare två begrepp, vilket är 

tekniska system samt sociotekniska system. Det tekniska systemet definieras som ”ett system 

där teknik är avgörande för systemets syften men som i en grundläggande mening är ett 

sociotekniskt system.”38 Det innebär således att ett tekniskt system inte endast utgörs av de 

element som vi rent fysiskt kan ta på. Utan hur dessa fysiska komponenter används är också 

av intresse vilket fångas in av det sociotekniska begreppet vilket beskriver samverkan mellan 

det mänskliga och tekniska i ett system. Ingelstam beskriver att sociotekniska system 

innefattar ”Tekniskt-materiella komponenter och samband, sociala komponenter och 

samband, samband mellan tekniskt-materiella och sociala komponenter.”39 Ett tekniskt 

system kan således förstås utifrån dess teknik och dess förmåga att användas på ett 

ändamålsenligt sätt.  

I denna studie är det inte bara de tekniska systemen som är i fokus utan också det 

sammanhang och organisation som de används i. Sambandet mellan teknik och organisation 

är en komponent i det tvärvetenskapliga ämnet militärteknik och sambandet är av intresse när 

nya användningsområden undersöks för redan existerande tekniksystem.40 Sett till ett 

förbands förmåga som ett system-i-fokus påverkas förmågan av en rad olika 

påverkansområden. I modellen DOTLMPFI tydliggörs samtliga ingående påverkansområden 

ingående i ett system-i-fokus. Appliceras modellen på ett förband i en RO kontext kan 

påverkansområdet materiel utgöras av förbandets tekniska system. Genom att ta samtliga 

påverkansområden i beaktning när ett system-i-fokus undersöks kan en djupare förståelse nås 

och viktiga förmågor kan fastställas. Att inneha en militär förmåga kan definieras som 

följande: ”the ability or power to achieve a desired operational effect in a selected 

environment and to sustain this effect for a designated period”41 Förmågan hos ett förband att 

kunna utföra en specifik uppgift och utföra den väl bygger alltså på att de system som 

används förstås och kan tillämpas. Påverkansområdena är inte isolerade utan de är hela tiden 

påverkade av varandra. Till exempel kan insatser i floddeltan komma att ställa nya krav på 

                                                           
37 Försvarsmakten. Handbok Målsättning Tekniska System 2015. Stockholm: Högkvarteret, 2015, 10. 
38 Ibid, 10. 
39 Lars Ingelstam. System: Att tänka över samhälle och teknik. Eskilstuna: Statens energimyndighet, 2012, 215. 
40 Andersson et. al. Military Utility: A proposed concept to support decision-making. Technology in Society. 43, 
23 -32, 2015, 8. 
41 Jukka Anteroinen. Enhancing the Development of Military Capabilities by a Systems Approach. National 

Defence University Department of Military Technology Series 1: Publication No. 33, 2013, 15. 



Jesper Ohlsson Kd 616 2019-04-11   
OP-T 16-19  Sida 11 av 42 
 

organisation vilket sedan resulterar i krav på nya träningsmetoder. Det är av vikt att betrakta 

modellen utifrån ett helhetsperspektiv för att sedan kunna utröna hur de tekniska systemen 

påverkar utfallet av operationen kopplat mot efterfrågad förbandsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Operationalisering  

I kommande textanalys krävs det att ovanstående teorier bryts ned och konkretiseras för att 

kunna svara på studiens forskningsfråga. En operationalisering syftar till att skapa ett flertal 

områden för jämförelse efter bestämda kriterier som har en utgångspunkt i teorin som sedan 

ställs mot empirin.42 Detta görs genom att använda modellen över påverkansområden kopplat 

till ett förbands efterfrågade förmågor som analysverktyg av texten. Varje påverkansområde 

utgör då en egen rubrik under resultat- och analysdelen av studien. Systemet-i-fokus blir 

således ett förband i en RO kontext med alla ingående delar representerade av sju av de åtta 

påverkansområdena. Analysverktyget har avgränsats till att inte inkludera påverkansområdet 

Personal då det inte genererade något resultat som var av värde för studien. Analysverktyget 

fångar både de förmågor som RO kräver av ett förband samt de tekniska system som påverkar 

utfallet av en RO. För att ytterligare konkretisera de ingående påverkansområdena och hur det 

empiriska underlaget tolkas beskrivs de nedan.  

• Påverkansområdet doktrin avser de krav som ställs på ett förband utifrån Riverine 

operations sett till utförandet av insatsen. Detta område syftar till att beskriva hur 

syftet med operationen kan uppnås. 

                                                           
42 Ulf Bjereld, Marie Demker & Jonas Hinnfors, Varför vetenskap?. Lund: Studentlitteratur, 2018, 107. 

Figur 1. DOTMLPFI 

Påverkansområden kopplat mot 

efterfrågad förbandsförmåga.  
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• Påverkansområdet organisation avser den organisering av resurser och personal som 

krävs vid en Riverine operation. Detta område beskriver hur ett förband bör 

organiseras utifrån tidigare erfarenheter av Riverine operations.  

• Påverkansområdet träning syftar på att belysa vilka förberedande samt underhållande 

åtgärder som krävs inför en Riverine operation.  

• Påverkansområdet materiel kartlägger vilka tekniska system som krävs för att lyckas 

med en Riverine operation samt hur de påverkar utfallet av operationen.  

• Påverkansområdet ledarskap och utbildning syftar till att kartlägga hur utbildning och 

ledarskapet kan påverka utfallet av en Riverine operation.   

• Påverkansområdet faciliteter syftar till att kartlägga vilka fasta installationer och 

anläggningar som krävs under en insats i en Riverine operation och hur de kan 

påverka utfallet av operationen.  

• Påverkansområdet interoperabilitet syftar till att beskriva hur ett förbands 

interoperabilitet påverkar utfallet i en Riverine operation. I denna studie har 

påverkansområdet avgränsats till att i första hand undersöka ledning och 

sambandsperspektivet mellan förband och nationer.   

Gemensamt skapar dessa påverkansområden analysverktyget och som Esaiasson et al. 

beskriver är det de teoretiska konstruktionerna som utgör själva grundbulten i 

undersökningen. Analysverktyget fungerar sedan som instrument för undersökningen av det 

empiriska materialet och styr vart i underlaget och vad det är som är av intresse.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 137. 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras hur urvalet skedde för analysen samt litteratursökning och 

använda sökord. Vidare beskrivs analysmetod, tillvägagångsätt och slutligen diskuteras 

studiens reliabilitet, validitet samt metodval.  

3.1 Datainsamlingsmetod och Urval 

Metoden för datainsamling i studien var företrädelsevis genom öppen information publicerad i 

litteratur, rapporter samt artiklar. Informationen nåddes genom militära databaser, 

myndigheters hemsidor och bibliotek. Valet av källor utgick ifrån att de skulle bidra med en 

djupare förståelse av det problemområde som skulle studeras. Litteraturen, rapporterna, 

artiklarna och doktriner används för att utforska konceptet RO och belysa de 

påverkansområden som ingår i konceptet. I urvalsprocessen av empirin valdes de delar som 

fokuserade på partier som berörde studiens problemområde och speglade studiens syfte.   

3.2 Analysmetod  

Metoden i studien var en kvalitativ textanalys och utifrån studiens problemformulering har 

metoden använts för att utveckla en bättre förståelse för resultatet. Genom att använda denna 

induktiva ansats har det empiriska materialet legat till grund för val av teoriram.44 En 

kvalitativ textanalys syftar till att fånga in det vitala i en text, där vissa delar är viktigare än 

andra. I studien har textanalysen syftat till att systematisera innehållet i empirin vilket innebär 

att logiskt ordna och klassificera empirin. Att logiskt ordna empirin handlar om att 

formalisera innehållet i texten i överblickbara kategorier och samtidigt klassificera innehållet 

genom att kategorierna sammanfattas under enskilda rubriker.45 Första delen i analysen är att 

ta fram ett analysverktyg som fångar in de väsentliga aspekterna av det fenomen som ska 

undersökas vilket beskrivs närmare under tidigare kapitel, operationalisering. Tolkningen av 

empirin kommer till del färgas av den personen som genomför tolkning. Framförallt sett till 

det analysverktyg som har tagits fram är kategoriseringen av empirin subjektiv trots att varje 

kategori är definierad. För att inte hamna i fällan och göra studiens validitet lägre krävs det att 

den specifika frågan studien ställer till det empiriska underlaget faktiskt genererar ett resultat 

som kan bidra till att den övergripande forskningsfrågan blir besvarad.46 

                                                           
44 Pär Blomkvist & Anette Hallin. Metod för teknologer. Upplaga 1:2. Lund: Studentlitteratur, 2015, 46. 
45 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 2012, 211. 
46 Ibid, 216. 



Jesper Ohlsson Kd 616 2019-04-11   
OP-T 16-19  Sida 14 av 42 
 

3.2.1 Reliabilitet, validitet och källkritik 

I bedömningen av en studies validitet bör dess källor framförallt tas i beaktning utöver själva 

tillvägagångssättet i studien.47 Denscombe beskriver att källor i form av dokument bör 

granskas utifrån fyra olika kriterier, autenticitet, representativitet, innebörd och trovärdighet.  

Källorna i den här studien är många med skilda författare från olika organisationer vilka också 

har olika intressen. Men äktheten i källorna bedöms som goda då det gick att nå dem från 

antingen Anna Lindh-biblioteket eller den egna organisationens hemsida (FN, 

Försvarsmakten etc.) samt att de även refereras till i andra vetenskapliga alster. Sett till 

empirins representativitet så är de typiska för dess slag med undantag för vissa variationer på 

dokumentens design men framförallt är det empiriska materialet fullständigt. Det finns, med 

andra ord, en början och ett logiskt slut i dokumenten och inga uppenbara delar saknas eller är 

bortklippta för att kunna ge texterna en annan innebörd. Trovärdigheten i källorna är hög då 

både dess syfte och författare framgår tydligt. Innebörden är inte svår att utläsa i texterna men 

däremot kan vissa av texternas underliggande motiv ifrågasättas då det krävs att man är fullt 

insatt i vilken kontext de producerades i. Det är ett antagande studien gör att texterna 

producerades i det syfte de fastställer och inget annat. Det är nämligen något Denscombe tar 

upp som en nackdel med att använda dokument och text som empiriskt underlag. Att läsaren 

är ovetande om texterna har redigerats eller utformats av en tredje part för att föra fram ett 

annat budskap än det som var tänkt. Dock påstår Denscombe att dokument som är hämtade 

från pålitliga källor såsom myndigheter kan generellt anses som objektiva, trovärdiga samt 

faktabaserade.48  

Som tidigare beskrivet kan reliabiliteten i en studie med en kvalitativ ansats kan bli 

problematisk. Eftersom resultatet av studien kommer vara subjektivt i den mån att det som 

lyfts fram som viktigt och centralt för att besvara forskningsfrågan är enskilt bedömt av mig 

som författare. Då reliabilitet syftar på hur pass tillförlitlig eller förutsägbar studien är blir det 

således en fråga om författaren gör något slarvfel eller stavningsfel under tolkningen av 

empirin.49 Dock kan hela studiens forskningsförfarande redovisas i hög detalj samt logiskt 

visa vilka resonemang som ledde fram till vilka slutsatser för att på så sätt säkra dess 

reliabilitet.50 Det är således av stor vikt att denna studie har en tydlig stringens för att kunna 

                                                           
47 Martyn Denscombe. Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur, 2016, 326. 
48 Ibid, 320. 
49 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 2012, 63. 
50 Martyn Denscombe. Forskningshandboken. 412. 
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påstå sig ha en god reliabilitet. Studiens reliabilitet kan argumenteras stärkas av att 

analysverktyget bygger på den teoretiska modellen DOTMPLFI och att den beskrevs 

transparant. Vidare har analysverktyget dessutom utgått ifrån tidigare beskrivna systemteorier 

så dess begreppsvaliditet är god. Begreppsvaliditet innebär att det finns en överensstämmelse 

mellan teoretisk definition och operationella indikatorer. Indikatorn i det här fallet syftar på en 

specifik kategori i det valda analysverktyget. Skulle denna överensstämmelse brista kan 

begreppsvaliditeten argumenteras vara dålig.51   

3.3 Procedur 

Tillvägagångssättet i denna studie handlade inledningsvis om att skapa en relevant bakgrund 

till det problemområde som skulle studeras. För att skapa bakgrunden genomfördes olika 

sökningar efter klimatpåverkan, framförallt sett till havsnivåhöjning, och dess konsekvenser. 

Vidare användes Anna Lindh-biblioteket som utgångspunkt för att söka efter tidigare 

forskning. För att precisera sökandet användes sökord som amphibious warfare, riverine 

operations, maritime warfare, riverine warfare och amfibiekrigföring. Ytterligare användes 

det empiriska underlaget som en språngbräda för att finna mer empiri genom att gå igenom 

dess referenslitteratur. Genomgången av den insamlade empirin genomfördes kontinuerligt 

under den första och andra delen av studien för att försäkra sig om att det empiriska materialet 

fortfarande höll sig inom studiens problemområde samt tidsram. Därefter genomfördes 

analysarbetet genom att kategorisera empirin och tolka den efter det valda analysverktyget. 

Slutligen diskuterades studiens resultat och förslag till framtida forskning togs fram.    

3.4 Metoddiskussion 

Valet av metod har fungerat väl sett till studiens problemområde och syfte. Forskningsfrågan 

utformades med studiens syfte i åtanke och framförallt syftade den till att ge studien en logisk 

struktur med utgångspunkt i tidigare forskning och den första militärtekniska teorin. I och 

med den kvalitativa ansatsen studien hade passade metoden att text-analysera empirin istället 

för att till exempel försöka kvantifiera texterna för att på så sätt använda sig av en kvantitativ 

ansats. Fördelen med den kvantitativa ansatsen, enligt Alvesson och Sköldberg52, är dock att 

resultatet hade varit lättare att generalisera, att kunna applicera resultatet på problem utanför 

                                                           
51 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 2012, 58. 
52 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (2:a uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 2008, 53. 
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denna studiens problemområde. Dock påstår författarna i Metodpraktikan, att resultatet från 

en kvalitativ textanalys visst kan argumenteras vara generaliserbart om analysen görs utifrån 

följande påstående. ”med situationsanpassade argument övertyga om att slutsatserna bär 

rimlighetens prägel”.53 Det innebär således att det är upp till författaren att övertyga om att 

dennes resultat är generaliserbara till närliggande problem. Beroende på område och valt 

fenomen som studeras kan det te sig olika svårt att genomföra. I ett försök att argumentera för 

att den valda metoden och framförallt analysverktyget möter de tekniska och intellektuella 

krav som beskrivs gälla för klassindelande analyser i Metodpraktikan kommer de beskrivas 

och svaras på i följande textavsnitt.  

De tekniska kraven är att kategorierna skall vara ömsesidigt uteslutande, täckande och möjliga 

att tillämpa. De intellektuella kraven handlar om att skapa fruktbara kategorier, genom att 

exempelvis lyfta fram en ny kategori/er inom fenomenet i fråga.54 Det sistnämnda kravet är 

nog det svåraste att uppfylla, att analysverktyget hjälper till att lyfta fram något som inte sagts 

förut och att det är av relevans. Min förhoppning är att studien kan bidra med detta men det är 

i slutändan upptill läsaren att bestämma, det enda jag kan göra är att argumentera för min sak. 

De tekniska kraven är däremot lättare att nå. Att kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande 

innebär att det ska finnas en tydlighet i vad som ska sorteras in vart vilket jag har uppnått 

genom att tydligt beskriva dem under kapitlet operationalisering. Att kategorierna är täckande 

innebär att alla aspekter av det studerande fenomenet har en plats i analysverktyget, att inget 

utesluts. Detta kan vara problematiskt att uppnå till hundra procent men genom att 

åskådliggöra det och som författare ha en öppenhet inför att det kan behövas skapa nya 

kategorier för att fånga hela fenomenet anser jag att man är en god bit på vägen för att gardera 

sig mot det kravet. Det sistnämnda tekniska kravet innebär att kategorierna ska vara möjliga 

att tillämpa vilket innebär att jag ska kunna utifrån det empiriska underlaget använda 

kategorierna för att sortera i materialet. 55  Något som jag uppfattade var möjligt med hänsyn 

till den bredd av empiriskt material jag hade att tillgå. Dock avgränsades analysverktyget då 

det inte fanns tillräckligt med empiriskt underlag för att kunna tillämpa kategorin Personal.   

                                                           
53 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 2012, 161. 
54 Ibid, 161. 
55 Ibid, 137-139. 
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4. Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras resultatet av den kvalitativa textanalysen av empirin efter det 

tidigare beskrivna analysverktyget och teori. Analysen i sin helhet är bifogad som bilaga 1 i 

syfte att skapa en spårbarhet i tolkningen av empirin.  

4.1 Interoperabilitet  

Lindley-French och van Straten argumenterar för att gemensamma operationer är en 

förutsättning för att lyckas med insatser i en riverine miljö. De utgår ifrån lärdomar ifrån 

insatser i Irak och Afghanistan och konstaterar att det inte nödvändigtvis är hur förbandet tar 

sig in i operationsområdet som är av största vikt utan det är förmågan att stanna kvar i 

området som faktiskt spelar roll och påverkar utfallet av operationen. Förmågan att stanna 

kvar i ett område bygger således på att samarbetet mellan stridskrafter och nationer fungerar i 

en internationell kontext. De argumenterar för att kombinationen av sjö, luft och landbaserade 

förband möjliggör att de tillfullo kan utnyttja förbandens förmågor i en RO. 56  

I rapporten från Centre of Excellence fastställs det att interoperabilitet är en förutsättning för 

en framgångsrik insats i en RO kontext då operationen både kommer involvera flera 

stridskrafter och potentiellt andra länder. 57 Detta belyser även Grau och Denniston, de 

beskriver även en eventuell friktion som kan uppstå om samordningen mellan förband flyttas 

för långt ned i organisationen. De konstaterar att personer längre ned i organisationen oftast är 

mer oerfarna och inte är vana vid att samordna och samverka med internationella kollegor 

vilket komplicerar överenskommelser i vilka uppgifter förbanden skall lösa och vad de 

innebär. 58  Det är med andra ord viktigt att de ingående förbanden har sedan innan eller i 

anslutning till en gemensam RO kommit överens om vad som ingår i respektive förbands 

uppgifter för att på så sätt undvika onödiga friktioner. Vego beskriver också nackdelar med 

gemensamma insatser. Vego beskriver att metoder för planering och koordinering av 

operationer kan skilja sig mellan olika förband då de använder sig av olika doktriner och har 

olika organisatoriska kulturer. Dessutom kan språket och förmågan att göra sig förstådd vara 

                                                           
56 Julian Lindley-French and Wouter van Straten. Exploiting the Value of Small Navies: The Experience of the 

Royal Netherlands Navy. RUSI Journal 153.6, 66 - 69. 2008. 67. 
57 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 

Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 29. 
58  Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 32. 
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en ytterligare utmaning i samarbetet mellan nationer. 59  Det innebär att förbanden kan behöva 

enas om en doktrin för att förebygga eventuella friktioner och att säkerhetsställa att de arbetar 

i samma riktning på liknande sätt. Ett koncept som söker en lösning på ovanstående 

problematik är samarbetet EAI som beskrevs tidigare under introduktionen. Det innebär att 

förbanden bör tala samma språk, använder liknande metoder i att planera och koordinera 

operationer samt att de olika systemen såsom båtar och kringutrustning är interoperabla. 

Utöver detta innefattar kravet på interoperabilitet också de tekniska system de använder sig av 

för att kunna dela lägesbilder och sprida det egna omvärldsläget till andra nationers förband 

ingående i operationen.  

Det är med andra ord av stor vikt för ett förband som deltar i en gemensam RO att 

kommunikationen mellan stridskrafter och andra deltagande nationer fungerar. Eftersom ett 

förband som deltar i en gemensam RO kommer att vara i behov av flygande enheter, oavsett 

om det är obemannade system som spanar, flygplan eller helikoptrar som tillhandahåller 

eldunderstöd eller trupptransporter vilket belyses av Grau och Denniston. 60 Det kan således 

argumenteras vara av vikt att de systemen som används har hög grad av interoperabilitet. 

Därför kan de tekniska system som möjliggör kommunikation och utbyte av information 

mellan förbanden vara avgörande i utfallet av en RO. 

4.2 Organisation  

Organisationen av ett riverine-förband utgår ifrån flera faktorer. Framförallt lyfts det fram att 

faktorer såsom strategi, geografisk placering, ekonomiska begränsningar och den innestående 

förmågan hos en nations marinstridskraft som avgörande faktorer i organiseringen av 

förbandet inför en RO. 61  Chick belyser även att länder som sätter ihop temporära riverine-

styrkor, gör det utifrån redan fastställda organisationsstrukturer och efter att operationen 

genomförts kommer förbandet gå tillbaka till dess ursprungliga struktur. 62 Men som Scipanov 

och Chiorcea konstaterar finns det tydliga skillnader mellan förband som verkar inom 

kustnära miljöer. En riverine-styrka kan utgöras av alltifrån grupper till bataljoner och de 

                                                           
59 Milan Vego. ON LITTORAL WARFARE. Naval War College Review 68.2. 2015. 49 
60 Lester W. Grau & Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 33. 
61 Lucian V. Scipanov & Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 

University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017, 405. 
62 Steve Chick. A proposal for a French riverine force. Combined joint operations from the sea centre of 
excellence. USA: Norfolk. 2014. 47. 
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ingående tekniska systemen såsom båtar och operationsbaser kan skilja på sig på många olika 

sätt beroende på förbandets härkomst. 63  

Flores går vidare in på vikten av att förbandet som genomför RO behöver vara flexibelt för att 

kunna möta motståndarens förändrade taktik. Ett exempel som tas upp är den colombianska 

knarkkartellens anpassning till mindre och grundare vattenvägar i Colombias flodsystem 

genom att använda mindre båtar vilket då ställer krav på det colombianska riverine-förbandet 

att också införa båtsystem som kan framrycka längsmed de grundare partierna i flodsystemet 

för att på så sätt kunna motverka kartellen och skapa stabilitet i området. 64 

För att uppnå det ovanstående fortsätter Flores att beskriva hur den colombianska militären 

har valt att organisera deras riverine-förband. I stora drag organiseras det runt de olika 

båtsystemen och deras specifika användningsområden. Generellt kan det argumenteras vara 

en framgångsfaktor att förbandet har flera olika båtsystem med personal vilka har olika 

uppgifter för att kunna verka i samtliga delar av insatsområdet. Detta är även något som Grau 

och Denniston poängterar, att båtarna som verkar i trånga utrymmen såsom en flod behöver 

understöd av förband på land för att inte hamna i eldöverfall utan att kunna söka naturliga 

skydd. Vilket innebär att trupptransport samt att kunna landstiga är av vikt för att behålla 

kontrollen i området. Vidare nyttjar båtarna egna sensorer såsom värmekameror för att 

undvika att hamna i ett eldöverfall och bibehålla en omvärldsuppfattning. 65 

Benbow et al. beskriver lärdomar dragna efter en RO i Irak och hur det amerikanska 

kompaniet på plats valde att organisera sig.  Författarna fortsätter med att beskriva att det bara 

var fyra mindre patrullbåtar66 ingående i kompaniet och det förde med sig både för- och 

nackdelar. Ett lågt antal båtar gav en kortvarig fördel i form av överraskningsmoment, men 

kontrollen över området kunde inte behållas över tid på grund av bristen på personal och 

fordon både på land och över vattnet. 67 Det kan argumenteras att förbandets båtsystem 

inledningsvis nyttjades korrekt för att kunna lösa uppgiften att få kontroll över ett visst 

                                                           
63 Lucian V. Scipanov & Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 

University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017. 404. 
64 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability:Lessons from the Colombian Experience. Naval 

Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 95. 
65 Lester W. Grau & Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 33. 
66 Se bild i Bilaga 3. 
67 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz & Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 
Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 135. 
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flodområde men allteftersom situationen förändrades och motståndaren inte längre var 

överraskad hade ett annat system eller fler båtar varit ett krav för att kunna lösa uppgiften på 

ett mer effektivt sätt. Förmågan att kunna utöva kontroll i flodområdet över en längre 

tidsperiod hade krävt en annan sorts av organisering vilket hade varit eftersträvsamt för att på 

så sätt nå framgång i operationen. I Stolzenburgs studie tydliggörs det att obemannade 

farkoster kan användas i liknande situationer som det amerikanska förbandet befann sig i för 

att utöka ett förbands numerär. Sett till den situationen i Irak hade de obemannade farkosterna 

då kunnat ökat förbandets förmåga att kontrollera en större yta och inhämta underrättelser av 

flodområdet utan att behöva använda fler båtar eller mer personal på vattnet.68  

Med hänsyn till ovanstående kan det konstateras att strukturen på riverine-förbandet kommer 

utgå ifrån den tänkta insatsen men utifrån den redan fastställda organisationen. Det är således 

av vikt att kunna få med de förmågor som krävs in i organisationen för att lyckas med en RO. 

Detta kan antingen göras innan eller under själva insatsen för att möta de lokala 

förutsättningar som kan råda. Dessutom kan det vara av vikt att innan insatsen, organisera 

förbandet för att uppnå det operativa syftet med den specifika RO. Ska förbandet kunna 

stanna kvar i insatsområdet en längre tid krävs det mer personal och ytterligare 

materielsystem till skilland från om syftet med RO är att med en lätt orginisation snabbt 

kunna överraska motståndaren och snabbt lämna operationsområdet. Organiseringen av 

förbandet påverkar utfallet av en RO genom att antingen möjliggöra eller försvåra 

flexibiliteten på förbandet efter rådande omständigheter kopplat till motståndare samt miljön.   

4.3 Ledarskap och Utbildning  

I rapporten från Centre of Excellence konstateras att en decentraliserad befälstruktur är att 

föredra inom insatser såsom RO, vilket innebär att ansvaret att ta taktiska beslut läggs på de 

cheferna längre ned i organisationen men fortfarande inom uppgiftens ramar. Detta tankesätt 

går att förstå som uppdragstaktik, genom att applicera den ledningsfilosofin kommer initiativ 

tas på en bredare front vilket i sin tur leder till ett mer flexibelt förband. 69    

Grau och Denniston beskriver, för att undvika friktioner bör en RO ledas av en utsedd chef 

som har en förståelse för samtliga ingående nationer och stridskrafters förmågor och system. 

                                                           
68 Michael A. Stolzenburg. Unified Vision for the Future: Riverine Squadrons and the Security Cooperation 
MAGTF. U.S. Army Command General Staff College. USA: Fort Leavenworth. 2008. 56-57. 
69 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 

Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 29. 
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Utsedd chef bör redan under utbildning få möjlighet till att samverka och öva med andra 

stridskrafter och nationer för att på så sätt ha förståelsen för de samlade förmågorna innan en 

RO genomförs. Några friktioner som kan uppstå med att ha flera chefer som är ansvariga för 

olika delar i en operation är långa beslutstider och oklara ansvarsområden. 70 Vikten av att ha 

en flexibel befälsstruktur överensstämmer med framgångsfaktorn att ha en gemensam chef för 

hela operationen i syfte att samtliga har en förståelse för de gemensamma målsättningarna och 

kan autonomt agera därefter. Kopplat till de beslut som kan tänkas tas under en RO finns inte 

utrymme för långsamma beslutsprocesser då samband till högre chef inte går att 

säkerhetsställa på grund av miljöns beskaffenhet. 71   

Vidare beskrivs det i rapporten från CoE, för att bibehålla förmågan att snabbt reagera på nya 

hot under RO krävs det att befälsstrukturen är flexibel genom att tydligt klargöra uppgifter 

och dess syften.72 Förståelsen kan vara en framgång i situationer där kommunikationen till 

högre chef är begränsad eller inte finns, vilket även kan kopplas till en gemensam utbildning 

där personal sedan innan har utbildats och övats tillsammans vilket skapar en förmåga som 

möjliggör uppdragstaktik.  Utfallet av en RO är på så sätt kopplat till förbandets förmåga att 

verka och ta initiativ vilket är beroende av de tekniska system som kan leverera information i 

realtid och skapa beslutsunderlag för att på så sätt korta ned ledtider i processen att ta initiativ. 

4.4 Doktrin   

Stolzenburg beskriver i sin studie att RO har tre olika syften. Det första är en ökad närvaro på 

djupet inom flodområden för att möjliggöra militära och civila transporter. Det andra och 

tredje syftet är maritima säkerhetssamarbeten samt global krisberedskap. Stolzenburg 

fortsätter och konstaterar att riverine-förband fyller ett tomrum som finns mellan flottan och 

markbaserade förband i flodområden.73 Flores beskriver att en RO genomförs antingen som 

en Riverine Assault, Riverine Surveilliance, Interdiction and Security(SIS) eller Riverine 

Support. Ett riverine-anfall kan genomföras i syfte att antingen överraska en motståndare 

genom eldöverfall eller genom att snabbt ta terräng för att lokalisera och nedkämpa 

motståndaren inom området längsmed vattnet. Riverine SIS syftar till att skapa 
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handlingsfrihet längsmed vattenvägarna som de egna förbanden och civila parter använder. 

Riverine support syftar till att understödja andra förbands verksamheter i insatsområdet. Det 

kan göras genom att antingen agera som trupp- och logistiktransport för andra förband 

längsmed vattenvägarna eller för att isolera motståndaren från dennes egna 

förnödenhetsförsörjning.74 

Dunigan et al. fortsätter på Stolzenburgs spår om säkerhetssamarbeten. De belyser vikten av 

säkerhetssamarbeten mellan lokala och externa marinförband för att på så sätt uppnå stabilitet 

i en region. De utgår ifrån att samarbetet syftar till att bygga upp den lokala partens förmåga 

och låta denne leda själva insatsen för att på så sätt öka den långsiktiga stabiliteten istället för 

att fokusera på kortsiktiga framgångar. 75 Detta kan kännas igen från andra insatser av 

irreguljär krigföring. Men det visar ändock på en del av det operativa syftet med förmågan att 

genomföra RO och hur det kan genomföras sett ur ett strategiskt perspektiv i att skapa 

stabilitet i ett område. Benbow et al. berör också fördelen med att använda RO i syfte att 

skapa stabilitet i ett område, genom att bidra med förmågan att verka längsmed avlägsna 

vattenvägar. En eventuell motståndaren kan välja att verka ifrån dessa avlägsna områden då 

det är avlägset och svåråtkomligt för en statsmakt att nå ut till då den saknar resurserna för att 

genomföra en RO. Riverine-förband kan i sådana situationer bidra med att träna värdlandets 

egna styrkor i RO. 76     

Dunigan et al. beskriver också att en ökad närvaro på djupet i en marin insats kan vara en 

framgångsfaktor vilket är i linje med det Stolzenburg beskrev som ett av syftena med RO. 

Men det bygger på att förbanden som genomför en RO har tillgång till de resurser, såsom 

personal och båtar, som krävs för att kunna kontrollera ett område över en längre tid. 77  

Vidare beskriver Dunigan et al. att marinförband, vars syfte var att genomföra RO, också har 

använts för att genomföra operationer på land vilket kan argumenteras ingå i konceptet av 

RO. De konstaterar att i de insatser i en kustnära miljö som har studerats så har många 

operationer utspelat sig på land och genomförts av landbaserade förband. Detta betyder att 
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marinförbanden har agerat som understöd till de förband som verkar på land. 78 De fortsätter 

med att beskriva hur landbaserade förband har genomfört RO i bland annat Vietnam och att 

det ligger i allas intressen att marinförbanden används i den utsträckning som är möjlig för att 

på så sätt öka dess effektivitet. De beskriver flera exemplen där marinförband löser uppgifter 

som inte hade varit möjliga för ett markbundet förband men påtalar att det är framförallt 

kombinationen av marin- och markförband som skapar förutsättningar för att lyckas.79 Det 

påståendet känns också igen i Flores studie av den colombianska militärens RO som har en 

kombination av både mark och sjöbaserade förband i syfte att uppnå kontroll i det område de 

verkar i. 80 Det är således ett krav för ett förband som genomför RO att kunna verka både från 

vattnet, till dess gräns och på land. Förmågan att verka från både vattnet och på land är något 

som även Scipanov och Chiorcea belyser. De menar att de förband som innehar de 

förmågorna att verka i en sådan miljö bör utgöra kärnan i en insats där flera förbandstyper kan 

komma att ingå. 81 

Vidare är ett krav på ett förband som genomför en RO förmågan att kunna stanna kvar i 

området en längre tid samt att kunna inhämta underrättelser inom området för att uppnå 

önskad effekt av kontroll enligt flera av författarna. Flores beskriver förfarandet av RO inom 

den colombianska militären som en process att arbeta sig upp längsmed floderna som är 

kontrollerade av motståndaren. Först när kontroll över nyckelterräng kan upprätthållas skapas 

en framskjuten temporär bas för att möjliggöra tagandet av ytterligare nyckelterräng längre in 

i flodområdet.82  

Freitas och Treadway beskriver framgången i att kontrollera områden istället för en operation 

som utgår ifrån att söka upp och nedkämpa en motståndare som använder sig av 

gerillakrigföring. Fördelar med att kontrollera ett område och invänta en motståndare är att 

striden kunde föras från en defensiv position där terrängen var bekant och verkanseld kunde 

avges mot exponerade motståndare. 83 Detta är också en taktik som den colombianska 
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militären använde sig av i deras genomförande av RO enligt Rowlands analys. 84 Det är med 

andra ord, förmågan att kunna påverka på djupet under en längre tid som är eftersträvsamt för 

en framgångsrik RO samt att ha en lokal kännedom om miljön. Detta ställer flera krav på de 

materielsystem som används av förbandet och det kan då argumenteras att de system som 

möjliggör att förbandet kan verka under längre perioder och inhämta underrättelser bidrar till 

förbandets förmåga att genomföra RO.  

I flera av de operationer där riverine-förband har varit delaktiga beskriver Rowlands att 

generella framgångsfaktorer kunnat urskiljas. För att kunna uppnå det operativa syftet med en 

RO krävs förmågan att kunna kontrollera vattenvägarna för att möjliggöra patrullering och 

transporter av både trupp samt förnödenheter. Förmågan att kunna påverka motståndaren på 

djupet längsmed svåråtkomliga vattenvägar är också av vikt för att nå framgång i operationen. 

Dessa förmågor kan också vara användbara i andra situationer där konfliktnivån varierar. I 

humanitära insatser kan det också vara av vikt att kunna verka i svåråtkomliga områden för att 

kunna bistå civilbefolkningen. Således har ett förband som innehar förmågan att genomföra 

en RO stort användningsområde oavsett konfliktnivå.85     

4.5 Träning  

Träningen och förberedelserna inför en RO ser olika ut för olika nationer men några 

gemensamma faktorer finns att utröna i det empiriska underlaget. Benbow et al. beskriver de 

amerikanska förbandens förberedelser inför en RO under den senare delen av Irakkriget. 

Innan förbandet genomförde en RO skulle minst fyra mindre patrullbåtar vara tillgängliga och 

operativa. Det skulle även finnas flygunderstöd avdelat. En landbaserad larmstyrka skulle stå i 

beredskap, varje båt skulle ha en mekaniker, stridssjukvårdare samt signalist ombord. 

Eldplaner för både flygunderstöd samt landbaserat eldunderstöd skulle finnas. Floden och 

landområdet 500 meter intill vattnet skulle vara under kontroll. Samt om personal som inte 

vanligtvis ingick i styrkan skulle delta i operationen skulle två till tre dagar av övningar 

genomföras innan styrkan utgick. 86 Författarna beskrev också att personal i förbandet 
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behövde, utöver förmågan att framföra båtar, också skulle kunna strida avsuttet. Vilket de 

även får medhåll av från Grau och Denniston.87  

Anledningen till ovanstående krav är som redan påpekats, att RO inkluderar mer än bara de 

vattenvägar som finns inom området. Motståndaren kommer att försöka påverka operationen 

från både land såväl som vattnet. Därför är det av vikt att personalen ingående i förband som 

genomför RO kan strida både på land och från vattnet. Benbow et al. beskriver att 

motståndaren genomförde en rad olika väpnade angrepp mot förbandet under insatsen i Irak 

vilket innebar att de behövde strida avsuttet. 88 Det är med andra ord flera av författarna som 

påtalar vikten av att förband som genomför RO ska kunna lämna sina båtar och lösa 

exempelvis stridsuppgifter på land.  

Grau och Denniston beskriver också problematiken som RO innebär för förband som inte har 

övat i en sådan miljö innan. De belyser flera utmaningar kopplat till tjänst ombord på båtar 

och att striden på och i anslutning till floden skiljer sig från striden på land. 89 Deras 

påståenden kan också förklara varför det amerikanska riverine-förbandet i Irak genomförde 

flera dagar av förövning inför en RO när oerfaren personal skulle delta. Det kan då vara 

fördelaktigt att träningen och förberedelser genomförs på hemmaplan för ett förband som ska 

verka i en insats som innefattar RO. Samt att förövningar genomförs inför operationer som 

inkluderar personal som inte är van att arbete under förhållanden som RO innefattar. 

Dessutom är det viktigt för ett riverine-förband att vara förberett på att ta emot personal utan 

tidigare erfarenheter då det kan ingå i insatsen att också utbilda egna förband eller nationer i 

RO genom det säkerhetssamarbetet som har beskrivits tidigare och dessutom lyfts som en 

vital roll för ett riverine-förband av Dunigan et al.90 

Två av de stora framgångsfaktorerna sett till träning och förberedelser inför en RO ligger i 

planering och informationsinhämtning, vilket beskrivs av både Flores, Freitas och Treadway. 

Förmågan att ta tillvara på information från lokalbefolkningen och inhämta underrättelse i 

form av spaning för att sedan omsätta det till en operationsplan är av stor vikt. Vidare visade 
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det sig att ha en förståelse för insatsområdets geografi påverkar utfallet av en RO. Brister 

denna förståelse ökar risken att förbandet utsätter sig för onödig fara i form av fientliga 

eldöverfall samt andra fientliga handlingar. 91 92    

Det är således viktigt att investera i och utbilda personalen långt innan insatsen påbörjas för 

att på så sätt skapa rätt förutsättningar för dem att kunna lösa de uppgifter de ställs inför i en 

RO. Sett till de tekniska system som påverkar utfallet av en RO kan det konstateras vara de 

system som kan leverera information om insatsområdet för att på så sätt skapa en bättre 

lägesbild och i förlängningen undvika att överraskas av motståndaren. En framgångsfaktor i 

planeringen av operationer är bra beslutsunderlag vilket kan nås genom en rad olika tekniska 

system såsom UAVer och satellitbilder. Vidare är förmågan att kunna samverka med 

lokalbefolkningen av stor nytta. Därför kan det argumenteras vara användbart med tolkar samt 

att genomföra uppdrag i linje med att vinna lokalbefolkningens tilltro för att på så sätt bland 

annat inhämta information om en eventuell motståndare. Dock ställer det krav på förbandet att 

utbilda den oerfarna personalen i syfte att undvika de friktioner som nämndes tidigare. Att ha 

en förståelse för insatsområdets och motståndarens beskaffenhet påverkar utfallet av en RO. 

Brister denna förståelse ökar risken att förbandet utsätter sig för onödig fara i form av 

fientliga eldöverfall samt andra fientliga handlingar.  

4.6 Faciliteter   

Chick presenterar några av de utmaningarna som ett riverine-förband kan ställas inför en RO 

sett till logistiken. Den första utmaning är förflyttning av materiel från och till insatsområdet 

samt förflyttningen inom området. Det vill säga den strategiska och operativa förflyttningen 

av framförallt båtsystemen. Han beskriver att det antingen kan ske via flyg eller fartyg samt 

att båtar i operationsområdet kan komma behöva förflyttas mellan flodernas olika höjdpartier, 

förutsatt att det finns ett sådant hinder. Det andra och tredje utmaningen är transporter av 

förnödenheter och sjukvård samt reparation av materiel som måste fungera för att materielen 

ska vara funktionsduglig. Detta ska även fungera i områden som är långt ifrån kusten vilket 

innebär att transport från större fartyg krävs i form av mindre båtar och helikoptrar.93 Benbow 

et al. beskriver också dilemmat att verka inom flodområdet där hinder kan omöjliggöra att 
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båtarna kan framrycka på vattnet. Då uppstår behovet av att kunna förflytta båtarna på land 

och sjösätta dem på flera olika platser för att på så sätt inte bli allt för förutsägbara med vart 

båtarna uppträder. 94 Grau och Denniston nämner ett problem som kan uppstå under en RO. 

Nämligen att förbandet fokuserar på eldkraft och verkan framför logistik vilket innebär att 

logistikkedjan blir lång och sårbar då den inte är dimensionerad mot förbandets uppgifter. 

Vidare konstaterar de en problematik som kan uppstå med ett för litet riverine-förband. Att 

underhållstjänsten blir oftast lidande vilket resulterar i att båtarna blir liggande i väntan på 

underhåll. 95   

Som ett alternativ till att undvika ovanstående utmaningar och friktioner föreslår Lindley-

French och van Straten att använda sig av civila koncept för att snabbt och relativt billigt 

kunna utöka förbandets förmåga att verka i en miljö såsom RO förutsätter. 96 Konceptet skulle 

innebära att faciliteterna som skulle krävas inför en RO enkelt skulle kunna hyras på 

hemmaplan när så behövs. Detta skulle innebära en ökad flexibilitet i förbandet då koncept 

kan införskaffas i anslutning till insatsen och då utformas efter de krav som ställs. Författarna 

fortsätter med att beskriva ett scenario där ett sådant koncept skulle kunna vara aktuellt och 

konstaterar att flytande pontoner och pråmar skulle kunna fungera som en initial 

operationsbas i ett insatsområde. Basen skulle då inte vara överdrivet beroende av en 

fungerande infrastruktur i operationsområdet och den skulle kunna möjliggöra en 

styrketillväxt av antingen fler förband eller humanitära hjälpresurser. 97  

Ovanstående resonemang går ihop med andra författares problematisering av hur valet av 

operationsbas påverkar utfallet av en RO. Turner et al. beskriver att en RO kan antingen utgå 

ifrån en fast punkt på land som benämns FOB (Forward Operating Base). Eller så kan en RO 

utgå ifrån en rörlig bas i form av, ovanstående beskrivna, flytande pontoner eller ett mindre 

fartyg, en så kallad MOB (Mobile Operating Base). Slutligen kan en RO utgå ifrån ett eller 

flera större fartyg som är beläget utanför kusten av operationsområdet vilket benämns GFS 

(Global Fleet Station) Turner et al. Beskriver FOB, MOB och GFS som följande i deras 

forskningsrapport. FOB är en operationsbas som är beläget på land längsmed floden, basen 
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innehåller alla de nödvändiga funktionerna för att riverine-förbandet ska kunna lösa de 

förväntade uppgifter i en RO. Dessa funktioner är följande. C4I and operational planning and 

evaluation support, Medical Support, Logistics (Supplies include ordinance, fuel, food repair 

parts, and medical.), Helicopter Support, Maintenance Facilities, Administration, Salvage. 

Finally, the support base provided force adequate protection and hotel services for the RF. 

(Riverine Force).  98 

En MOB, likt en FOB, ska också inneha samtliga förmågor men istället vara beläget på 

vattnet i anslutning till operationsområdet. En GFS som operationsbas är som nämnt beläget 

utanför kusten då de större fartygens99 storlek inte medger att navigera i de grundare partierna 

av floder och dess deltan. En GFS innehar också ovanstående funktioner och kan därför 

utgöras av flera större fartyg beroende på storleken på förbanden.  

Turner et al. problematiserar de olika valen och kopplat till storleken på det förband som ska 

använda basen och insatsens kontext är valet av operationsbas inte självklar. Författarna 

fortsätter i deras slutsatser att diskutera för och nackdelar med baserna för en styrka på 

ungefär 225 man. De kom fram till att användandet av GFS som operationsbas skulle innebära 

en högre grad av bränsleförbrukning då båtarna behövde åka längre för att kunna genomföra 

operationer i insatsområdet. Då de större fartygen inte kan ta sig in hela vägen i flodsystemet 

innebar det också längre transporttider vilket resulterade i färre genomförda uppdrag.100 Av 

den anledningen ströks GFS som alternativ i deras tänkta RO. Dock kan det konceptet vara 

användbart i andra områden där det inte är lika grunt. De fastslår att om en MOB används 

kommer det krävas att den kan både husera samtlig personal, alla förnödenheter, möjliggöra 

underhåll på förbandets båtar samt kunna navigera och ta sig fram inom insatsområdet. Ett 

exempel på en MOB ges av en annan författare. Flores beskriver hur den colombianska 

försvarsmakten har löst det genom att använda ett PAF-fartyg,101 vilket är framtaget för att 

fungera som en MOB i flodområdet samtidigt som det har fullgott skydd mot motståndarens 
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vapensystem och stor eldkraft. 102 PAF-fartyget är ett exempel på hur den mobila 

operationsbasen också är en del av taktiken att projicera kraft under en längre tid. Den 

möjliggör för förbandet att bibehålla närvaron utan att behöva lämna området för att återgå till 

en bas längre bort. Dock krävs det att underhållet av förbandets mindre båtar görs på annan 

plats då det inte går att lyfta upp dem på en sådan MOB eller att de förtöjs längsmed. Vidare 

krävs det att det finns en FOB i ett bakre läge där dessa mindre PAF-fartyg kan förtöja och 

bunkra. Eller så skulle detta kunna vara en flytande MOB såsom Lindley-French och van 

Straten beskrev eller en GFS som möjliggör bunkring. Det blir således en fråga om vikten av 

att kunna stanna kvar i området överväger kostnaden av flera mindre fartyg i form av MOB. 

Annars kan den markbaserade FOB vara ett alternativ som enklare kan tillgodose de tidigare 

nämnda kraven på en operationsbas. Dessutom understryker Turner et al. att en markbaserad 

FOB är mer flexibel och lättare att bygga ut om behovet av mer personal och materielsystem 

skulle finnas.103  

4.7 Materiel  

Val av system kommer påverka utfallet av en RO i hög grad och därför är de tekniska 

systemen av intresse i studien. Under tidigare rubriker har det konstaterats av olika författare 

att det är av vikt att informationsinhämtning sker innan samt under pågående RO. I linje med 

det beskriver också Benbow et al., för en bibehållen omvärldsuppfattningen på en flod krävs 

flera tekniska system. Systemen som lyfts fram, inom luftarenan, är bland annat helikoptrar, 

flygplan och UAVer (unmanned aerial vehicles). Vidare är system som mobila radar- och 

sonarenheter viktiga för att bibehålla omvärldsuppfattningen samt säkerhetsställa skalskyddet 

till den valda operationsbasen. 104 Benbow et al. får också medhåll av rapporten från Centre of 

Excellence samt Chicks studie i de argumenten. 105 106  

Rapporten från CoE beskriver inte bara behovet av omvärldsuppfattningen i en marin miljö 

utan också att den omvärldsuppfattningen behöver delas mellan aktörerna ingående i 
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operationen. Genom att dela omvärldsuppfattningen skapas de bästa förutsättningar för både 

organisationen och användaren för att kunna fatta snabba beslut utifrån ett övergripande 

underlag. System som möjliggör en bättre omvärldsuppfattning samtidigt som informationen 

kan spridas inom förbandet bör således eftersträvas. Vidare fastställer rapporten från CoE att 

sensorsystemen som bidrar till omvärldsuppfattningen inte bara är viktiga utan att de också 

måste vara sammankopplade för att på så sätt möjliggöra snabba reaktioner till förändrade 

omständigheter och att ett nätverk av sensorer skapar ett bättre underlag för beslut. 107  

Kopplat till båtsystemen på ett riverine-förband har Scipanov och Chiorcea beskrivit några av 

de förmågor som ett båtsystem ska uppfylla under en RO. De ska bland annat kunna 

transportera trupp, understödja vid landstigning och urdragning, möjliggöra för ledning av 

förbandet, bidra till den aktuella lägesbilden, sjukvårds- och logistiktransporter, samt bidra i 

humanitära insatser etc. 108 

Båtsystemen kommer med andra ord användas till att lösa en rad olika uppgifter vilket ställer 

höga krav på både personalen och systemet. Vidare beskriver Benbow et al. att båtarna som 

används på floder och i grunda vatten kan behöva en högre grad av manövreringsförmåga 

framför en hög topphastighet för att på så sätt kunna undvika motståndarens vapensystem 

genom en hög rörlighet. 109 Dock pekar Flores studie på att skydd och verkan är två 

grundläggande förmågor som har varit framgångsfaktorer hos båtsystemen som ändvänts 

under de många operationerna som genomförts av den colombianska försvarsmakten i landets 

flodsystem. 110 

Turner et al. belyser också problemet med lätta och snabba båtsystem i en RO där 

kravprofilen på båtsystemet är annat än bara trupptransport. I en undersökning av den 

amerikanska patrullbåten som bland annat har använts i Irak under flera operationer kommer 

de fram till att båtsystemets rörlighet och hastighet inte är en nödvändig indikator på att den 

kommer klara ett eldöverfall från en motståndare. De konstaterar att patrullering av floder 

oftast innebär att båten inte rör sig snabbare än 10 knop och om båten saknar skydd från 
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direktriktad eld från land kommer besättningen utsättas för onödig fara. De kommer 

följaktligen fram till att båtsystemet istället bör ha en högre grad av skydd framför 

rörlighet.111 Detta ligger således mer i linje med det Flores konstaterade, att det är framförallt 

eldkraft och skyddet på båtsystemet som är av vikt vid en RO där förmågan att kunna verka 

under längre tid är viktigt. Men Grau och Denniston belyser fördelar med att ha mindre 

snabba båtar samt att olika system är anpassade för olika miljöer. De menar att de många 

olika flodmiljöernas beskaffenhet innebär att olika båtsystem kommer fungera olika bra på 

olika platser. De konstaterar att vissa miljöer är oförlåtande sett till tyngden som båtar med 

hög skyddsnivå innebär då vattnet inte är tillräcklig djupt. Vidare kan för stora båtar också 

vara begränsade i höjd i områden där det finns tät vegetation som hänger över vattenvägarna. 

Slutligen innebär tyngre båtar att motorerna behöver vara större vilket innebär en högre 

ljudnivå samt högre bränsleförbrukning.112   

Det är således fördelaktigt för ett förband som ska genomföra en RO att ha fler båtsystem än 

ett beroende på vilket konfliktnivå insatsen inbegriper och i vilken miljö som insatsen 

genomförs i för att kunna bibehålla förmågan att vara flexibel. Vidare kan vi utgå ifrån att 

förband som deltar i en internationell insats kommer använda de materielsystem som redan 

finns till hands. Vilket i sin tur innebär att hur båtsystemen används och nyttjas kopplat till 

motståndarens resurser och miljöns beskaffenhet är gränssättande för förbandets förmåga att 

lösa uppgifter i en RO. De system som kan argumenteras ha en stor påverkan på utfallet av en 

RO är således båtsystem samt förbandets sensorsystem. Båtsystemen bör ha en hög grad av 

eldkraft och skydd i insatser där syftet är att stanna kvar i området för på så sätt projicera kraft 

över en längre tid.      
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5. Diskussion 

5.1 Diskussion av resultat och analys 

Vego beskriver, för att lyckas i krigföring i kustnära områden krävs anpassade system och 

plattformar. Det innefattar båtar och fartyg som såväl sensorer och vapen. Dessutom krävs en 

anpassad organisation och struktur samt interoperabilitet. Vego konstaterar till sist att det 

krävs en teoribas att utgå ifrån samt en ”sound doctrine”. 113 Vilket kan tolkas som en 

verklighetsbaserad doktrin byggd på beprövad erfarenhet. Om Vegos argument appliceras på 

resultatet av studien kan det konstateras att de anpassade systemen och plattformarna bör 

utformas och användas i linje med den fastställda doktrinen vilket bör spegla både kraven som 

en RO ställer på ett förband och syftet med operationen. Det innebär att de tekniska systemen 

och nyttjandet av dem tillsammans med organisationens struktur och förbandets övergripande 

interoperabilitet kommer vara gränssättande för ett förbands förmåga att uppnå operationens 

syfte. 

Kopplat till den problematik som Grau och Denniston lyfte fram under rubriken 

interoperabilitet, att samordning mellan förband flyttas för långt ner i organisationen kan det 

diskuteras huruvida inte det är något positivt om det ställs mot de krav på uppdragstaktik som 

bland annat rapporten från Centre of Excellence tar upp.114 Utan att fördjupa studien i olika 

nationers befälstrukturer bör det, utifrån resultaten sett, vara en framgångsfaktor för förband 

att kunna samordna operationer långt ned i organisationen för att på så sätt undvika onödiga 

friktioner. Som studien exemplifierat flera gånger är det av stor vikt för RO att undvika 

friktioner på grund av överdrivet långa beslutsprocesser till förmån för snabba reaktioner vid 

oväntade händelser. Samordningen av förbanden bör således övas och på så sätt 

säkerhetsställa att det finns en interoperabilitet i det avseendet också. Vilket ligger i linje med 

det Vego beskrev tidigare, att lyckas i operationer i kustnära miljöer krävs en anpassad 

organisation och interoperabilitet. En anpassad organisation och struktur kan också ses utifrån 

ett förbands förmåga att vara flexibelt under förändrade omständigheter. Ett exempel på en 

flexibel organisering av ett förband kopplat till motståndaren och miljön är den colombianska 

militärens svar på knarkkartellernas val att använda mindre vattenvägar för att undvika de 

större och bättre övervakade floderna. De införde snabbt nya förband, utrustade med mindre 

                                                           
113 Milan Vego. ON LITTORAL WARFARE. Naval War College Review 68.2. 2015. 45. 
114 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 
Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 29. 
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båtar som kunde navigera i de mindre floderna och kunde på så sätt även utöva kontroll i de 

områdena. Det som framhölls vara viktigast med båtsystemen utöver att de kunde ta sig fram i 

de grundare partierna av flodsystemet var deras skyddsnivå samt förmåga till att verka mot 

motståndaren. Båtsystemen bidrog således till förbandets förmåga att vara flexibelt under 

förändrade omständigheter.   

Genom att ha flera båtsystem kommer förbandet att kunna tillgodose flera krav som insatsen 

ställer på dem. Fler båtsystem innebär en högre grad av flexibilitet likt det Flores diskuterade 

angående den colombianska militärens anpassning till motståndarens utnyttjande av mindre 

vattenvägar. Vidare kommer en RO innebära att båtarna nyttjas till en rad olika uppgifter, 

uppgifter som kommer lösas mer effektivt om båtsystemet som används är anpassat efter den 

specifika uppgiften. Som tidigare nämnt under rubriken organisation i analysen beskrivs ett 

exempel från ett amerikanskt riverine-förbands operationer i Irak. Utifrån de lärdomarna kan 

det argumenteras att det inte är fördelaktigt att patrullera ett flodparti i en öppen båt där risken 

för eldöverfall bedöms vara hög och där stridsavstånden beskrivs som korta.115 Det är ett 

tydligt exempel där det tekniska systemets tillkortakommanden inte förstods eller helt enkelt 

inte tog hänsyn till. Om istället ett båtsystem likt stridsbåt 90 eller, om floden medgav det, den 

colombianska PAF:en nyttjats hade utfallet av operationen istället kunnat vändas till att 

kontroll över området behölls över en längre tid. Istället för att förlita sig på att överraska 

motståndaren och förmågan att snabbt kunna dra sig ur området när motståndaren övertog 

initiativet hade ett annat system med högre grad av verkan och skydd möjliggjort att 

förbanden hade kunnat stanna kvar i området.  

I dessa mindre flodpartier som beskrivs i ovanstående exempel är stridsavstånden inte 

speciellt stora och därför krävs det snabba och korrekta åtgärder från besättningen för att 

undvika att bli bekämpade. Dessa åtgärder kan vara att besvara motståndarens eldgivning eller 

att snabbt ta sig ur det område som är under kontroll av motståndaren med direktriktad eld. 

Förmågan att genomföra åtgärderna kan förbättras genom att ha en tydlig 

omvärldsuppfattning samt att noggrann planering av operationen genomförs. 

Omvärldsuppfattningen under operationen och planeringen inför operationen kan förbättras 

genom tekniska system. Några av dessa system som bidrar till en framgångsrik RO är bland 

annat IR-sensorer som möjliggör upptäckt och identifiering av motståndare i dåliga 

                                                           
115 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz & Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 
Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 136. 



Jesper Ohlsson Kd 616 2019-04-11   
OP-T 16-19  Sida 34 av 42 
 

ljusförhållanden som försöker uppträda dolt. Samt UAVer som i förtid kan rekognosera 

områden där potentiella eldöverfall kan komma att genomföras mot förbandet.  

Nyttjandet av obemannade farkoster och sensorer kommer att utgöra en framgångsfaktor i 

bevakningen av ett flodområde då det ger en möjlighet att blicka förbi flodens naturliga 

krökningar och eventuella landmassor som blockerar sikten. Det är tekniska system som 

definitivt bör nyttjas i RO i syfte att öka omvärldsuppfattningen och med hänsyn till det 

rapporten från Centre of Excellence beskriver. Att den potentiellt höga graden av trafik inom 

insatsområdet, längsmed floderna, kommer att vara ett problem som kan mötas genom ett 

utbrett nyttjande av obemannade farkoster i både luften samt på vattnet för att på så sätt tidigt 

kunna urskilja potentiella hot och på så sätt prioritera insatser med verkansmedel. Sett till de 

tekniska system som påverkar utfallet av en RO kan det konstateras vara de system som kan 

leverera information om insatsområdet. Systemen skapar på så sätt en möjlighet till bättre 

lägesbilder och beslutsunderlag för att i förlängningen undvika att överraskas av 

motståndaren. Vidare kan de obemannade systemen användas för att övervaka och kontrollera 

delar av insatsområdet för att försvåra för motståndaren att använda vattenvägarna för 

transporter som syftar till att expandera deras sfär av inflytelse i området. Detta går att koppla 

till det Dunigan et al. beskriver i deras tidigare forskning inom irreguljär krigföring. Att kunna 

bryta motståndarens förmåga till transporter längsmed vattenvägar i operationsområdet är ett 

viktigt inslag i en irreguljärkrigföringsoperation. Motståndarens förmåga att verka inom ett 

område är knutet till om de har tillgängliga och fungerande operationsbaser i området. De 

konstaterar att en RO då kan möjliggöra att begränsa motståndarens egen tillgång till 

förnödenheter och förmåga att expandera i insatsområdet.116  

Valet av operationsbas kan argumenteras vara direkt gränssättande för utfallet för en RO. För 

att inrymma alla funktioner som tidigare nämndes i analysen under rubriken faciliteter krävs 

det att basen är tillräckligt stor för det förband som ska använda den. Beroende på om styrkan 

utgörs av en pluton, ett kompani eller en bataljon kan det argumenteras att olika val av 

operationsbas är lämpligt. Förmågan till flygunderstöd från helikopter innebär att basen måste 

kunna ta emot en eller flera helikoptrar för att kunna säkerhetsställa bland annat MEDIVAC 

eller viktiga delar av förnödenhetsförsörjningen. Förmågan till flygunderstöd är viktig då 

riverine-förbandet förväntas verka i områden som kan vara otillgängliga och till och med 

                                                           
116 Dunigan, Molly, Dick Hoffmann, Peter Chalk, Brian Nichiporuk, & Paul Deluca. Characterizing and Exploring 
the Implications of Maritime Irregular Warfare. RAND Corporation, 2012. 91. 
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avskurna från resten av insatsförbanden. En FOB som är belägen på land, i anslutning till 

vattnet, kan dimensioneras efter förbandet i större utsträckning och inrymma samtliga 

funktioner tillskilland från en MOB som utgörs av ett mindre fartyg och flytande pontoner. 

Dock medger en MOB att basen inte går att nå via land för en eventuell motståndare då den 

flyter på vattnet. Men en flytande operationsbas kan fortfarande påverkas via direktriktad eller 

indirekt eld likt en FOB belägen på strandkanten.  

Vid valet av operationsbas finns det både fördelar och nackdelar. De funktioner som beskrivs 

i textanalysen bör vara ledande i valet och vilken funktion som prioriteras är upptill insatsen 

syfte. Till exempel bör en bas utanför operationsområdet innebära en ökad säkerhet då det är 

svårare att genomföra attacker mot basen utan att bli upptäckt. En bas i ett floddelta eller 

liknande område innebär istället att avstånden blir kortare och därmed kortare förvarning av 

eventuella angrepp men samtidigt så blir de dagliga transporterna kortare och en högre 

närvaro inom operationsområdet uppnås. Valet av vilket av de olika alternativen blir det 

således upp till användaren att bestämma, baserat på uppgiften och förväntat resultat av 

insatsen. För ett förband som verkar i en internationell insats är det upp till de bidragande 

nationerna att gemensamt ta fram det bästa alternativet. Ett exempel på lösning för en bataljon 

som ska genomföra en RO i ett flodsystem skulle kunna vara följande. Plutonerna är 

uppdelade på mindre båtar som har god rörlighet i tänkt insatsområde, förmåga att 

transportera trupp för eventuell landstigning, tillräckligt skydd mot motståndarens 

vapensystem och egen beväpning som möjliggör understöd från vattnet. Varje kompani är 

hänvisade till en MOB likt det beskrivna PAF-fartyget. Kompanierna med respektive PAF-

fartyg utgår sedan ifrån bataljonens gemensamma GFS som är beläget utanför kusten.    

5.2 Det operativa syftet med en RO  

Det operativa syftet med en RO är som nämnt tidigare under analysen beroende på 

konfliktens karaktär. En RO kan genomföras under olika skeden av en konflikt, de kan 

antingen vara fredsbevarande, fredsframtvingande eller som insatser under krig. Både Flores 

och Stolzenburg beskriver olika syften med en RO. Stolzenburg har ett mer övergripande 

synsätt på det operativa syftet med en RO då han nämner att operationen inte bara kan syfta 

till att skapa och bibehålla kontroll inom ett område utan också att en RO kan syfta till att 

skapa säkerhetssamarbeten mellan nationer samt användas i global krisberedskap. Flores 

beskrivning av det operativa syftet med en RO ligger närmare på den operativa och taktiska 

nivån, tillskilland från Stolzenburgs beskrivning som kan argumenteras vara av en mer 
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strategisk karaktär. Flores beskriver hur och varför olika RO genomförs i större utsträckning 

och det kan argumenteras att Flores beskrivning av det operativa syftet är mer applicerbart på 

konflikter som involverar en kvalificerad motståndare och inte situationer som endast innebär 

humanitära hjälpinsatser och krisberedskap. Med andra ord kan det konstateras att en RO har 

både, strategiska, operativa och taktiska syften att fylla i en större insats. Vad det operativa 

syftet är i en RO blir således upptill insatsens karaktär och på vilken nivå konflikten befinner 

sig.  

5.3 Slutsatser och svar på forskningsfrågan  

Studiens forskningsfråga var: Hur kan ett förbands förmågor och tillämpandet av dess 

tekniska system påverka utfallet av en Riverine Operation? 

Med ovanstående analys och diskussion som grund kan slutsatser dras om hur ett förbands 

förmågor och tekniska system påverkar utfallet av en Riverine Operation. Slutsatser från den 

genomförda studien är att tekniska system såsom obemannade luftfarkoster och sjöfarkoster är 

en framgångsfaktor i RO oavsett konfliktnivå. Ett förband som genomför en RO behöver 

besitta förmågan att också kunna strida avsuttet från båtarna. Det är en förutsättning för en 

framgångsrik RO att förband som deltar gemensamt i operationen är interoperabla med andra 

stridskrafter och nationers förband.  Verkan och skydd är överordnat rörlighet sett till de 

båtsystem som används i RO där syftet är att skapa stabilitet i ett område över en längre tid. 

Nyttjandet av sensorer såsom radar, sonar, och IR-kameror för att bibehålla en 

omvärldsuppfattning i operationsområdet kommer påverka utfallet av operationen. Ett 

förband bör organiseras så att det kan utnyttja motståndarens svagheter vilket bör underlättas 

genom att ha en flexibel organisation för att kunna anpassa sig efter motståndaren och den 

miljön man kan komma att verka i. En befälstruktur som möjliggör uppdragstaktik är en 

framgångsfaktor i en RO då miljöns beskaffenhet och operationernas natur kan resultera i 

begränsade möjligheter att nå högre chef. Förmågan att kunna samverka med civila parter 

samt utländska förband är en framgångsfaktor för att kunna planera och genomföra en RO.  

Valet av operationsbas genomförs med hänsyn till insatsen syfte i första hand. Förväntas en 

kvalificerad motståndare bör en FOB i anslutning till land undvikas och nyttjandet av en 

MOB kan innebära en högre grad av effektivitet från förbandet om syftet med RO är att 

projicera kraft inom ett område över en längre tid. Nyttjandes av GFS som operationsbas kan 

vara ett alternativ om transportsträckorna inte blir för långa och påverkar förbandets förmåga 

att lösa tilldelade uppgifter. Att träna, planera samt föröva, både inför samt under insatsen, 
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kommer att skapa bättre förutsättningar för att klara de uppgifter som en RO innebär. Fokus 

bör vara i planeringen att både förstå terrängens beskaffenhets och motståndarens påverkan på 

operationen för att undvika överraskningar.   

5.4 Otydligheten i RO och Amfibiebataljonen 

I den inledande delen av studien beskrevs det en otydlighet i konceptet RO, sett till dess 

operativa syfte. Jag vill argumentera att denna otydlighet har klarnat allt eftersom arbetet 

fortskridit. Det operativa syftet som begrepp beskrivs i inledningen som viktigt att förstå då 

det klargör både varför och hur en RO kan genomföras. I studien har båda delarna belysts och 

diskuterats utifrån det empiriska underlaget vilket visar på de faktorer som påverkar utfallet 

av en RO. Studien syftade till att besvara hur utfallet av en RO påverkades av ett förbands 

förmågor och tillämpandet av dess tekniska system i en internationell kontext, dock kan det 

argumenteras att resultaten kan appliceras på en RO i en svensk kontext om än med mindre 

skillnader.  

Det finns flera likheter med studiens resultat och amfibiebataljonens sätt att genomföra 

amfibiska operationer, vilket i sig bör vara naturligt då det innan har beskrivits hur RO är ett 

koncept som ingår i amfibieförmågan. Men som tidigare beskrivet har RO som koncept varit 

otydligt i dess reglemente. Likheterna som går att utröna i en jämförelse är bland annat 

förmågan organisera förbandet efter förändrade omständigheter som beskrivs i reglementet 

som en tillfällig stridsindelning vilket ger möjlighet till flexibilitet 117. Vidare används 

uppdragstaktik som ledningsfilosofi likt i andra delar av Försvarsmakten. Uppdragstaktik 

beskrivs i reglementet som en framgångsfaktor för att kunna ta och behålla initiativet i en 

konflikt. Med hänsyn till resultatet av studien är det klokt då radiokommunikationen kan 

störas av landmassor som är högre än havsnivån och framförallt kan vara högre än 

båtsystemens radiomaster.  

Vidare beskriver reglementet att under konflikter med irreguljära motståndare är det av stor 

vikt att begränsa motståndarens utbredning och dennes rörlighet och tillgång till resurser.118 

Vilket kan kännas igen från Dunigan et al. resonemang om att RO kan nyttjas till att göra just 

det, att begränsa motståndarens utbredning. I reglementet beskrivs det också hur bataljonen 

kan genomföra en operation mot en irreguljär motståndare i syfte att skapa kontroll i ett 

                                                           
117 Försvarsmakten. Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon. Stockholm: Högkvarteret, 
2014, 64. 
118 Ibid, 84. 
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område. Reglementet beskriver att en framgångsfaktor i en sådan operation är att samarbeta 

med andra aktörer inom insatsområdet för att på så sätt skapa trovärdighet hos insatsen. 

Därefter kan operationsområdet delas upp i nyckelterräng och övrig terräng. I nyckelterrängen 

kraftsamlar bataljonen för att säkra området för att därefter fortsätta ta terräng djup intill dess 

att motståndarens förmåga att göra motstånd är bruten. Övrig terräng överlåts till de andra 

aktörerna i insatsområdet då de kan anses vara tillräckligt stabila för att till exempel en 

hjälporganisation ska kunna verka inom det området.119 Detta förfaringsätt kan kännas igen 

med det Flores beskriver som framgångsfaktorer för den colombianska militärens framgångar 

i deras RO. Det svenska reglementet går inte in på detalj hur dessa områden ska säkras över 

en längre tid och med vilka medel. Här skulle en anpassning kunna göras efter den 

colombianska taktiken kopplat till RO. Att bygga upp mindre operationsbaser längsmed 

vattnet eller nyttja en MOB likt PAF-fartyget för att kunna stegvis expandera kontrollen inom 

insatsområdet och samtidigt bibehålla förmågan att ha hög eldkraft och tillräckligt skydd.  

Som tidigare nämnt innefattar konceptet RO inte bara konflikter med hög hotnivå utan de kan 

också inbegripas av humanitära insatser. En RO vars syfte är att understödja vid en humanitär 

kris i anslutning till en kustnära miljö kan med fördel utgå ifrån en FOB då det inte bör 

föreligga något hot mot förbandet sett till en markbunden motståndare. Där har 

amfibiebataljonen också förmågan att bistå med hjälp i form av maktprojicering, övervakning, 

polisära metoder, skydd och utbildning.120 Vilket också känns igen från Stolzenburg 

beskrivning av två av de operativa syftena med en RO, att skapa säkerhetssamarbeten nationer 

emellan samt att utgöra en del i en global krisberedskap. RO som koncept bör således inte 

innebära något nytt för amfibiebataljonen om det skulle vara aktuellt att delta i en 

internationell insats som har RO som ett ingående element. Ovanstående text visar på att 

amfibiebataljonen opererar i linje med några av de belysta faktorerna som påverkar utfallet av 

en RO. Konceptet bör dock utvecklas i kommande reglementen för att säkerhetsställa att en 

eventuell insats i flodmiljö blir lyckad. 

5.5 Reflektion 

Denna studie har undersökt hur nyttjandet av tekniska system och ett förbands förmågor 

påverkar utfallet av en RO. Det empiriska underlaget som har legat till grund för studien har 

varit uteslutande från internationella författare och organisationer vilket innebär att en bredare 

                                                           
119 Försvarsmakten. Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon. Stockholm: Högkvarteret, 
2014, 84.  
120 Ibid, 140. 
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syn på fenomenet RO har kunnat belysas. Fördelen med att bredda det empiriska underlaget är 

att fler faktorer som påverkar utfallet av en operation kan diskuteras och det blir dessutom 

förankrat i verkliga händelser vilket bidrar till resultatens generaliserbarhet. Hade empirin 

uteslutande varit författade ur ett svenskt perspektiv hade resultaten också varit svårare att 

generalisera på en bredare front men de hade varit mer applicerbara på svenska förhållanden. 

Vidare hade validiteten i studien kunnat stärkas om det hade gjorts en metodtriangulering, 

detta hade kunnat uppnås genom att inkludera intervjuer av personer som har arbetat eller är 

aktiva inom amfibiekåren för att på så sätt fånga in deras uppfattning av begreppet RO. Dock 

kan vi ställa oss frågan huruvida det hade bidragit eller försämrat studiens reliabilitet då de 

intervjuade personerna, respondenterna, förmodligen inte har en gemensam uppfattning av 

begreppet och därför kommer svaren att skilja sig åt. Å andra sidan kan 

meningsskiljaktigheterna medföra en större bredd på resultaten om det framgår tydligt vilka 

frågor som ställdes under intervjun samt vilken förförståelse, respondenterna hade av 

begreppet inför intervjun. Det hade onekligen tillfört studien om en metodtriangulering hade 

genomförts och i linje med det Patton beskriver så är det alltid fördelaktigt att ha fler en än 

metod då varje metod hjälper till att belysa olika viktiga delar av det empiriska underlaget. 121  

Det som hade gett studien ytterligare relevans kopplat till ovanstående är att i ännu större 

utsträckning undersöka hur den svenska amfibiebataljonen svarar upp mot de krav som RO 

ställer på ett förband. Vidare hade det ur ett militärtekniskt perspektiv varit av intresse att 

belysa hur de tekniska systemen ingående i bataljonen hade bidragit till att påverka utfallet av 

en RO. Detta genomfördes inte då det inom ramen för det självständiga arbetet varken fanns 

tid eller utrymme för det. Därför har det lagts som förslag till framtida studier.  

5.6 Framtida studier 

Mina rekommendationer till framtida studier är att i större utsträckning utforska hur den 

svenska amfibiebataljonen kan nyttja deras förmågor för att kunna delta i en internationell 

insats som innefattar Riverine Operations inom ramen för samarbetet EAI. Vidare kan det 

vara av intresse att studera hur amfibiebataljonen kan tillämpa deras tekniska system för att 

kunna delta i en internationell insats som innefattar Riverine Operations samt utforska vilka 

tekniska system som bidrar med militär nytta i en sådan operation.  

                                                           
121 Michael Quinn Patton. Qualitative Research & Evaluation Methods. California: Sage Publication, Inc. 2002, 

555-556. 
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Bilaga 1. – Resultat och Analys 

I följande bilaga presenteras resultatet av den kvalitativa textanalysen av empirin efter det 

tidigare beskrivna analysverktyget och valda teorier.  

Interoperabilitet 

Följande presentation belyser vikten av att ett förband är interoperabelt i en RO.  

I rapporten från Centre of Excellence fastställs det att interoperabilitet är en förutsättning för 

en framgångsrik insats i en RO kontext då operationen både kommer involvera flera 

stridskrafter och potentiellt andra länder. 

In a nutshell: Interoperability and joint operations will increasingly be a prerequisite for 

success in CSW.122  

Det belyser även Grau och Denniston, de pekar även på en eventuell friktion som kan uppstå 

om samordningen mellan förband flyttas för långt ned i organisationen.   

Riverine operations are usually joint and frequently combined. Whereas most joint and 

combined operations are usually conducted at fairly senior levels (Army Major Command- 

MACOM), the coordination of actions and commingling of forces may occur at a fairly low 

tactical level. These are the levels that have the least experience dealing with the friction and 

vagaries of interservice and international actions. Setting boundaries and areas of 

responsibility is difficult since different services and nations have different understandings of 

what boundaries mean and what responsibility for an area entails… Command relations are 

often difficult, tedious, tendentious, and time-consuming. “Turf battles” and parochialism can 

bring actions to a halt.123  

Det är med andra ord viktigt att de ingående förbanden har sedan innan eller i anslutning till 

en gemensam RO kommit överens om vad som ingår i respektive förbands uppgifter för att på 

så sätt undvika onödiga friktioner. Vego beskriver också nackdelar med gemensamma insatser 

och likheter med ovanstående citat kan urskiljas.  

                                                           
122 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 

Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 29. 
123  Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 32. 
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Joint employment of two or more services also has some disadvantages. One is that command 

organization / C2 is more complex than in the employment of single-service forces. The 

different service cultures and doctrines might lead to misunderstanding and make cooperation 

difficult. …Communications arrangements are more cumbersome because of differing systems 

and procedures used by various services. ... Information flow within a multiservice or 

multinational force is also generally much slower than in a single-service force.124  

Därmed kan metoder för planering och koordinering av operationer att skilja sig mellan olika 

förband om använder sig av olika doktriner och har olika organisatoriska kulturer. Dessutom 

kan språket och förmågan att göra sig förstådd vara en ytterligare utmaning i samarbetet 

mellan nationer. Det innebär att förbanden behöver enas om en doktrin för att förebygga 

eventuella friktioner och att säkerhetsställa att de arbetar i samma riktning på liknande sätt. 

Ett koncept som söker en lösning på ovanstående problematik är samarbetet EAI som 

beskrevs tidigare under introduktionen.  

Det är med andra ord av stor vikt för ett förband som deltar i en gemensam RO att 

kommunikationen mellan stridskrafter och andra deltagande nationer fungerar. Eftersom ett 

förband som deltar i en gemensam RO kommer att vara i behov av flygande enheter, oavsett 

om det är obemannade system som spanar, flygplan eller helikoptrar som tillhandahåller 

eldunderstöd eller trupptransporter vilket belyses av citatet nedan. 

Aviation is an integral part of riverine operations. Satellite, drone, and aerial reconnaissance 

provide current information for the command, watercraft, ground maneuver forces, and 

supporting units. Drones and manned aviation may provide fire support and electronic 

countermeasures. Aviation may move rapid reaction forces in support of the riverine 

operation.125  

Lindley-French och van Straten argumenterar för att gemensamma operationer är en 

förutsättning för att lyckas med insatser i en riverine miljö. De utgår ifrån lärdomar ifrån 

insatser i Irak och Afghanistan och konstaterar att det inte nödvändigtvis är hur förbandet tar 

sig in i operationsområdet som är av största vikt utan det är förmågan att stanna kvar i 

området som faktiskt spelar roll och påverkar utfallet av operationen. Förmågan att stanna 

kvar i ett område bygger således på att samarbetet mellan stridskrafter och nationer fungerar. 

                                                           
124 Milan Vego. ON LITTORAL WARFARE. Naval War College Review 68.2. 2015. 49 
125 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 33. 
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De argumenterar för att kombinationen av sjö, luft och landbaserade förband kan tillfullo 

utnyttja förbandens förmågor i en RO.  

One lesson that has emerged from Afghanistan and Iraq is that however one gets into an area 

of operations, it is the ability to stay that defines a mission. To that end, a new partnership 

will be needed in future between land, sea and air forces.126  

Följaktligen är det, trots uppenbara hinder, ett krav för ett förband som deltar i en RO att vara 

interoperabelt för att kunna lösa de tilldelade uppgifterna på ett effektivt sätt och att förmågan 

att kunna stanna kvar i området blir överordnat.  

Organisation 

Följande presentation ger en bild av de ingående delar av organisationen som påverkar utfallet 

av en RO. Nedanstående citat beskriver lärdomar dragna efter en RO i Irak och hur det 

amerikanska kompaniet valde att organisera sig.   

An important dynamic that was observed during operations on the Euphrates river is that 

after the SCCo (Small Craft Company) had been active in an area for several days, the enemy 

began to assert itself with greater frequency and effectiveness… Since the SCCo force was too 

small to achieve dominance over any significant area, they had to rely on surprise and 

tactical agility to maintain their effectiveness. If control of the Euphrates was to be achieved 

for an extended period, a significantly greater number of resources, both on and off the water, 

was required.127  

Författarna fortsätter med att beskriva att det bara var fyra mindre patrullbåtar ingående i 

kompaniet och det förde med sig både för- och nackdelar. Fördelen var att de kunde genom 

deras få antal överraska motståndaren men att det övertaget var kortvarigt och kontrollen över 

floden kunde inte uppnås på grund av bristen på resurser, både på vattnet och på land. Det kan 

argumenteras att förbandets båtsystem inledningsvis nyttjades för att kunna lösa uppgiften att 

få kontroll över ett visst flodområde men allteftersom situationen förändrades hade ett annat 

system eller fler båtar varit ett krav för att kunna lösa uppgiften på ett mer effektivt sätt. 

                                                           
126 Julian Lindley-French and Wouter van Straten. Exploiting the Value of Small Navies: The Experience of the 

Royal Netherlands Navy. RUSI Journal 153.6, 66 - 69. 2008. 67. 
127 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz. Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 
Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 135. 
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Förmågan att kunna utöva kontroll i flodområdet över en längre tidsperiod hade varit 

eftersträvsamt för att på så sätt nå framgång i operationen.    

I Stolzenburg studie tydliggörs de förmågor och tekniska system som kan komma att påverka 

utfallet av en RO. Förmågan att till exempel röja minor kan vara direkt avgörande för att 

lyckas med att behålla kontrollen i ett område. Dessutom kan obemannade farkoster användas 

i liknande situationer som SCCo befann sig i för att utöka ett förbands numerär. De 

obemannade farkosterna hade då kunnat ökat förbandets förmåga att kontrollera en större yta 

och inhämta underrättelser av flodområdet utan att behöva använda fler båtar eller mer 

personal på vattnet.128  

Chick listar åtta delar som bör tas i beaktning inför organiseringen av en RO. Dessa är,  

• C4I (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence) 

• ISR (from all elements including Space) (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) 

• Combat Forces 

• Assault/Raid Elements (can be Special Operators) 

• Combat Support 

• Combat Service Support 

• Riverine Crafts with assigned crews to include Fire support, Mine Countermeasures, 

Transport and Logistics Support Crafts 

• Aviation and fixed wing Support.129 

Det innebär således att insatsen kan komma att genomföras tillsammans med andra 

stridskrafter för att uppnå samtliga punkter dock fortsätter författaren med att säga att 

obemannade system kan med fördel användas för att uppnå delar av de krav som ställs. Men 

att förbandet är interoperabelt är i främsta hand överordnat för att kunna verka inom 

gemensamma insatser för att på så sätt kunna tillföra till den övergripande kontrollen av hela 

insatsområdet och inte bara den del som är i anslutning till vattendragen.  

Förbandet är med fördel samövat istället för att bestå av temporära sammanslagningar av 

olika stridskrafter och att de leds av en chef. En fördel med ad hoc lösningar som Chick 

beskriver det är att det borde bli lättare att skräddarsy förbandet efter de förväntade uppgifter 

                                                           
128 Michael A. Stolzenburg. Unified Vision for the Future: Riverine Squadrons and the Security Cooperation 
MAGTF. U.S. Army Command General Staff College. USA: Fort Leavenworth. 2008. 56-57. 
129 Steve Chick. A proposal for a French riverine force. Combined joint operations from the sea centre of 
excellence. USA: Norfolk. 2014. 46. 
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de förväntas lösa men då försvinner fördelarna med att vara samövade, såsom gemensamma 

erfarenheter och relationer inom förbandet. 130     

Flores går vidare in på vikten av att förbandet som genomför RO behöver vara flexibelt för att 

kunna möta motståndarens förändrade taktik. Ett exempel som tas upp är motståndarens 

anpassning till mindre och grundare vattenvägar genom att använda mindre båtar vilket då 

ställer krav på förbandet att också införa båtsystem som kan framrycka längsmed de grundare 

partierna i flodsystemet.  

…as the enemy is forced to change its tactics, the riverine force must also be flexible. The 

Colombian riverine forces quickly adapted to the changing tactics of the ONT (Narco-

Terrorist Organization) and added light riverine vessels to help confront the enemy on the 

secondary and tertiary waterways.131  

…when confronted by overwhelming power along the primary rivers, the ONTs will shift 

further upriver (similar to a phenomenon that occurred in Vietnam). … Therefore the 

requirement of a force that is capable of engaging the enemy along the secondary and tertiary 

riverways is essential. To establish control or provide security in these areas, it is necessary 

to have vessels that can project firepower, but also have sufficient defensive capabilities to 

survive an attack.132  

För att uppnå det ovanstående fortsätter Flores att beskriva hur den colombianska militären 

har valt att organisera deras riverine-förband. I stora drag organiseras det runt de olika 

båtsystemen och dess syften. Båtsystemen beskrivs mer i detalj under rubriken materiel men 

generellt kan det argumenteras vara en framgångsfaktor att förbandet har flera olika båtsystem 

för att kunna verka i samtliga delar av insatsområdet. Detta är även något som Grau och 

Denniston belyser, att båtarna som verkar i trånga utrymmen såsom en flod behöver understöd 

av förband på land för att inte hamna i eldöverfall utan att kunna söka naturliga skydd. Vilket 

innebär att trupptransport samt att kunna landstiga är av vikt för att behålla kontrollen i 

området. Vidare nyttjar båtarna egna sensorer såsom värmekameror för att undvika att hamna 

i ett eldöverfall.   

                                                           
130 Ibid, 44-45. 
131 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability:Lessons from the Colombian Experience. Naval 

Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 95. 
132 Ibid, 98. 
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Riverine tactics are similar to ground movement in that vessels should be mutually supporting 

and frequently use supporting fire to cover movement…Riverine actions are not stand-alone. 

An accompanying ground force is essential and is frequently in front of the riverine force to 

prevent ambush since a patrol boat on open water is a target with few places to hide. In 

addition, riverine forces often provide their own reconnaissance vessels and forward-looking 

infrared (FLIR) technology to prevent ambush.133 

Men som Scipanov och Chiorcea konstaterar finns det tydliga skillnader på förband som 

verkar inom kustnära miljöer. En riverine-styrka kan utgöras av alltifrån grupper till 

bataljoner och de ingående tekniska systemen såsom båtar och operationsbaser kan skilja på 

sig på många olika sätt beroende på förbandets härkomst.   

The riverine force structure can range from small structures (elements, groups) to large 

structures (battalions / battalions) and their equipment includes a wide range of capabilities, 

from boats and small boats of various sizes, to large battle ships, auxilliary and support 

ships. Some states with tradition in this respect have developed the riverine forces grouped 

in maritime and fluvial fleets, with their own command and control, combat support land, air 

and naval sensors, diversified weapons and logistic support, etc. The command and control 

structures can be embarked on ships or located base command posts on shore, acting on fixed 

or mobile positions.134  

Det är således fler faktorer som påverkar hur ett förband bör organiseras för att lyckas i en RO 

vilket Scipanov och Chiorcea beskriver nedan. Framförallt är det strategin, geografisk 

placering, ekonomiska begränsningar och den innestående förmågan hos en nations Marin 

som påverkar utformningen av förbandet vilket innebär att det blir svårt att fastställa en 

definitiv organisationsstruktur som är bäst lämpad.  

We believe that because of issues related to strategy, geographic location, budget limitations 

and capabilities of naval forces belonging to a diversity of countries, there is not a single 

model of composition and destination of riverine forces. In some cases, their missions take 

into account issues of geographical, tailored opportunities for landlocked or simply to inland 

patrol.135  

                                                           
133 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 33. 
134 Lucian V. Scipanov och Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 

University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017. 404. 
135 Ibid, 405. 
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Nedanstående citat beskriver ett av två sätt som ett riverine-förband kan tänkas organiseras 

på. Chick likt, Scipanov och Chiorcea, menar att det beror på flera faktorer. Chick belyser 

även att länder som sätter ihop temporära riverine-styrkor, gör det utifrån redan fastställda 

organisationsstrukturer och efter operationen kommer förbandet gå tillbaka till dess 

ursprungliga struktur.     

…the different riverine structures tend to follow two major trends; either an extension of an 

amphibious force or an independent entity solely dedicated to fluvial operations. These trends 

are influenced by national strategic interests, policies as well geopolitical factors and 

challenges. In most cases Riverine force organisations from expeditionary inclined countries, 

will be created by operational requirement as a subset of existing structures and will revert 

back to their habitual command and formations at the end of the riverine mission. Pure fluvial 

forces tend to be the consequence from a combination of extensive internal waterways and 

active or latent security issues; Colombia and Brazil being a good example.136 

Men Scipanov och Chiorcea fastslår att ett riverine-förband ska kunna följande,  

The riverine forces can integrate and employ various types of capabilities, combat 

means, weapons and specialized personnel who can be organized and integrated into 

heterogeneous structures of various sizes, able to achieve maneuver forces and means to 

exploit an opponent's weaknesses.137 

Följaktligen bör förbandet organiseras så att det kan utnyttja motståndarens svagheter vilket 

bör underlättas genom att ha en flexibel organisation som har förmågan att anpassa sig både 

efter motståndaren och den miljön man kan komma att verka i innan förbandet påbörjar 

insatsen. Med hänsyn till ovanstående kan det konstateras att strukturen på riverineförbandet 

kommer utgå ifrån den tänkta insatsen men utifrån den redan fastställda organisationen. Det är 

således av vikt att kunna få med de förmågor som krävs in i organisationen för att lyckas med 

en RO. Detta kan antingen göras innan insatsen eller under själva insatsen för att möte de 

lokala förutsättningar som kan råda. Dessutom kan det vara av vikt att innan insatsen, 

organisera förbandet för att uppnå det operativa syftet med den specifika RO. Ska förbandet 

kunna stanna kvar i insatsområdet en längre tid krävs det mer personal och yterliggare 

                                                           
136 Steve Chick. A proposal for a French riverine force. Combined joint operations from the sea centre of 
excellence. USA: Norfolk. 2014. 47. 
137 Lucian V. Scipanov och Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 
University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017. 401. 
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materielsystem till skilland från om syftet med RO är att med en lätt orginisation snabbt 

kunna överraska motståndaren och snabbt lämna operationsområdet.  

 

Ledarskap och Utbildning 

Följande kapitel belyser chefens och dess ledarskap påverkan på utfallet i en RO.  

Som tidigare resultat har pekat på så är vikten av att ha en chef för en RO en framgångsfaktor 

då en uppdelning av ansvar mellan land och vatten inte är att föredra vilket flera författare 

belyser. Grau och Denniston beskriver att uppdelningen av befälet mellan land och vatten inte 

är en framgångsfaktor i en RO. De menar på att befälet bör föras av den chefen, vars förband 

bidrar med mest resurser till RO och har en förståelse för de andra stridskrafternas förmågor 

och system.  

Command and control and areas of responsibility are often problem areas in riverine 

operations... Dividing responsibility by land and water is an invitation to snarls at the 

shoreline — or if there is no shoreline. There needs to be an overall commander, preferably 

from the service contributing the most in personnel and material, who understands the sister 

services.138  

Vidare beskriver Freitas och Treadway att historiskt sätt har befälet över förband som 

genomfört RO varit uppdelat trots dess ineffektivitet.  

Coordinated operations between the naval and military components of a riverine force 

require more time to develop a plan and conduct an operation than integrated riverine forces 

under one operational commander, yet the former command setup has been the initial 

structure.139 

I Grau och Dennistons artikel beskrivs en åtgärd som möjligtvis kan minska de ovan 

beskrivna friktionerna. Vilket är att redan under utbildningen träna blivande chefer i att arbeta 

i en gemensam miljö med andra stridskrafter samt nationer. 

                                                           
138 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 34. 
139 Mark Freitas, Braddock W. Treadway. Stygian Myth: U.S. Riverine Operations Against the Guerilla. Naval 

Postgraduate School. USA: Monterey. 1994. 132. 
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A major challenge will be developing the leadership that can function effectively in a joint or 

combined environment and understands the language, culture, employment, capabilities, and 

limitations of the sister services or international forces involved in riverine actions. Success 

in future riverine operations begins in the school house of today.140  

I rapporten från Centre of Excellence konstateras att en decentraliserad befälstruktur är att 

föredra inom insatser såsom RO, vilket innebär att ansvaret att ta taktiska beslut läggs på de 

cheferna längre ned i organisationen men fortfarande inom uppgiftens ramar. Detta tankesätt 

går att förstå som uppdragstaktik, att genom appliceringen av den sortens ledningsfilosofi 

kommer initiativ tas på en bredare front vilket i sin tur leder till ett mer flexibelt förband.   

When operating in CSW, actions must be characterised by decisiveness and decentralisation 

in all command echelons. The full comprehension of the mission and a precise, recognised 

common operating picture are to be ensured; as well as high readiness, manoeuvrability, 

agility, and flexibility in the chain of command, thus enabling flexible responsiveness.141  

Vikten av att ha en flexibel befälsstruktur går ihop med framgångsfaktorn att ha en gemensam 

chef för hela operationen då i syfte att samtliga har en förståelse för de gemensamma 

målsättningarna och kan därmed autonomt agera därefter. Kopplat till de beslut som kan 

tänkas tas under en RO finns inte utrymme för långsamma beslutsprocesser. Vilket belyses i 

rapporten från CoE i citatet nedanför.   

Despite enhanced support from sophisticated systems, the need for skilled on-scene-

commanders who are capable of taking appropriate action in a rational and timely manner 

remain essential. This can be achieved by further developing mission command, both in skills 

and systems, in order to meet the requirements of operations in future conflicts. Essentially, 

with regard to command structure and authority, decentralised command and control remains 

a key factor in CSW operations.142  

Vidare beskrivs det i rapporten att för att bibehålla förmågan att snabbt reagera på nya hot 

under RO krävs det att befälsstrukturen är flexibel genom att tydligt klargöra uppgifter och 

dess syften. Den förståelsen kan vara en ledstång i situationer där kommunikationen till högre 

chef är begränsad eller inte finns. Denna förståelse kan även kopplas till en gemensam 

                                                           
140 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 35. 
141 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 

Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 29. 
142 Ibid, 29. 
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utbildning där personal sedan innan har utbildats och övats tillsammans vilket skapar en 

förmåga som möjliggör uppdragstaktik.   

Doktrin 

Följande del presenterar en bild av de krav som ställs på ett förband utifrån en RO för att 

kunna uppnå det operativa syftet.  

Stolzenburg beskriver i sin studie att RO ämnar uppnå tre olika syften. Dessa är en ökad 

närvaro på djupet inom flodområden för att möjliggöra militära och civila transporter, 

maritima säkerhetssamarbeten samt global krisberedskap. Han fortsätter och beskriver varför 

dessa koncept är av vikt och konstaterar att riverine-förband fyller ett tomrum som finns 

mellan flottan och markbaserade förband i flodområden.143 Flores beskriver att en RO 

genomförs antingen som en Riverine Assault, Riverine Surveilliance, Interdiction and 

Security(SIS) eller Riverine Support. Ett riverine anfall kan genomföras i syfte att antingen 

överraska en motståndare genom eldöverfall eller genom att snabbt ta terräng för att lokalisera 

och nedkämpa motståndaren inom området längsmed vattnet. Riverine SIS syftar till att skapa 

handlingsfrihet längsmed vattenvägarna som de egna förbanden och civila parter använder. 

Det innebär att eskorttjänst genomförs, blockader kan sättas upp samt att fartyg och båtar 

inspekteras över tid för att säkerhetsställa kontroll över området. Riverine support syftar till 

att understödja andra förbands verksamheter i insatsområdet. Det kan göras genom att 

antingen agera som trupp- och logistiktransport för andra förband längsmed vattenvägarna 

eller för att isolera motståndaren från dennes egna förnödenhetsförsörjning.144 

Dunigan et al. Fortsätter på Stolzenburgs spår om säkerhetssamarbeten. I deras bok beskriver 

de samarbetet mellan amerikanska och filippinska förband i kampen mot den 

terroristorganisation som var aktiv i den filippinska skärgården i början av 2000-talet. De 

belyser vikten av säkerhetssamarbeten mellan marinförband för att på så sätt uppnå stabilitet i 

en region. De utgår ifrån att samarbetet syftar till att bygga upp den andra partens förmåga 

och låta denne leda själva insatsen för att på så sätt öka den långsiktiga stabiliteten istället för 

att fokusera på kortsiktiga framgångar. 

                                                           
143 Michael A. Stolzenburg. Unified Vision for the Future: Riverine Squadrons and the Security Cooperation 
MAGTF. U.S. Army Command General Staff College. USA: Fort Leavenworth. 2008. 47-48. 
144 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability:Lessons from the Colombian Experience. Naval 
Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 79-81. 
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By properly scaling U.S. efforts in a way that kept the AFP (Armed Forces of the Philippines) 

successful but also kept the AFP in the lead, OEF-P´s IW (Operation Enduring Freedom–

Philippines) (Irregular Warfare) campaign has encouraged development and promoted the 

AFP´s legitimacy among the Filipino population..145 

Detta kan kännas igen från andra insatser av irreguljär krigföring men det visar ändock på en 

del av det operativa syftet med förmågan att genomföra RO och hur det kan genomföras sett 

ur ett strategiskt perspektiv i att skapa stabilitet i ett område. Benbow et al. berör också 

fördelen med att använda RO i syfte att skapa stabilitet i ett område. Nämligen genom att 

bidra med förmågan att verka längsmed avlägsna vattenvägar där motståndaren har valt att 

verka ifrån då det just är avlägset och svåråtkomligt för en statsmakt utan resurserna för att 

genomföra en RO. Riverine-förband kan i sådana situationer bidra med att träna värdlandets 

egna styrkor i RO, likt ovan beskrivna exempel.       

Riverine forces are uniquely positioned to provide support to nations who are fighting 

international drug and insurgent groups. These threats are often in remote areas where 

roadways are more precarious for either the threat or the government forces (or both), and 

where traffic is driven to use waterways. In such cases riverine support or training teams can 

be a key asset in the combatant commander's means of building military relationships and 

promoting regional stability.146 

Dunigan et al. beskriver också i boken hur en ökad närvaro på djupet i en marin insats kan 

vara en framgångsfaktor. Vilket är i linje med det Stolzenburg beskrev som ett av syftena med 

RO. Men det bygger på att förbanden som genomför en RO har tillgång till resurser, såsom 

personal och båtar, som krävs för att kunna kontrollera ett område över en längre tid.  

Coastal and riverine interdiction may also be easier to conduct than ground interdiction 

when enough ISR assets and naval platforms are devoted to the task on a constant basis.147 

Vidare beskriver Dunigan et al. att marinförband, vars syfte var att genomföra RO, har 

använts för att också genomföra operationer på land vilket kan argumenteras ingå i konceptet 

av RO. Men de konstaterar att av de insatser i en kustnära miljö som har studerats så har 

                                                           
145 Molly Dunigan, Dick Hoffmann, Peter Chalk, Brian Nichiporuk, and Paul Deluca. Characterizing and Exploring 
the Implications of Maritime Irregular Warfare. RAND Corporation, 2012. 90. 
146 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz. Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 
Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 54. 
147 Molly Dunigan, Dick Hoffmann, Peter Chalk, Brian Nichiporuk, and Paul Deluca. Characterizing and Exploring 
the Implications of Maritime Irregular Warfare. RAND Corporation, 2012. 91. 
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många operationer utspelat sig på land och genomförts av landbaserade förband. Vilket 

betyder att marinförbanden har agerat som understöd till de förband som verkar på land. 

…much IW takes place on land and is conducted by ground forces. Maritime force therefore 

often plays a largely supportive role to land-based IW operations, even in maritime 

environments such as the Philippine archipelago. Because maritime force is generally 

considered to play a supportive role to ground forces in IW, it has the potential to be 

underutilized even in IW operations conducted in a predominantly maritime environment.148  

De fortsätter med att beskriva hur landbaserade förband har genomfört RO i bland annat 

Vietnam och att det ligger i allas intressen att marinförbanden används i den utsträckning som 

är möjlig för att på så sätt öka dess effektivitet. De beskriver flera exemplen där marinförband 

löser uppgifter som inte hade varit möjliga för ett markbundet förband men påtalar att det är 

framförallt kombinationen av förband som skapar förutsättningar för att lyckas.149 Det 

påståendet känns också igen i Flores studie av den colombianska militärens RO som har en 

kombination av både mark och sjöbaserade förband i syfte att uppnå kontroll i det område de 

verkar i.  

Riverine forces bridge the gap between land and sea forces. They act and function in an 

environment that has been used in the past and will be exploited by our enemies in the 

future.150  

Det är således ett krav för ett förband som genomför RO att kunna verka både från vattnet, till 

dess gräns och på land. Det är något som även Scipanov och Chiorcea beslyser och de menar 

att de förband som innehar de förmågorna att verka i en sådan miljö bör utgöra kärnan i en 

insats där flera förbandstyper kan komma att ingå. 

We believe that the riverine operations capitalize on the existing inland mobility way 

in that specific environment which typically imposes certain limitations. Therefore an 

amphibious force with support structures (i.e., naval, air and ground) or specific organic 

structures can be designated as the nucleus of a riverine force.151  

                                                           
148 Ibid, 88. 
149 Ibid, 89. 
150 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability:Lessons from the Colombian Experience. Naval 
Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 99. 
151 Lucian V. Scipanov och Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 
University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017. 402. 
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Vidare är ett krav på ett förband som genomför en RO förmågan att kunna stanna kvar i 

området en längre tid samt att kunna inhämta underrättelser inom området för att uppnå 

önskad effekt av kontroll enligt flera av författarna. Flores beskriver förfarandet av RO inom 

den colombianska militären som en process att arbeta sig upp längsmed floderna 

kontrollerade av motståndaren och först när kontroll över nyckelterräng kan upprätthållas 

skapas en framskjuten temporär bas för att möjliggöra tagandet av ytterligare nyckelterräng 

längre in i flodområdet.152  

The constraints of fuel and combat range experienced by the Colombian units spawned a 

useful set of tactics. They showed that it is not necessary to exercise 100 percent pressure in 

the rivers to be effective. Rather, through intelligence gathering and natural observation, the 

riverine forces can be effective if they systematically attack along the river’s natural nodes 

and the enemy’s LOC (Lines of Communication) choke points.153 

 

Freitas och Treadway beskriver också framgången i att kontrollera områden framför en 

operation som utgår ifrån att söka upp och nedkämpa en motståndare som använder sig av 

gerillakrigföring.  

Only after search and destroy operations became ineffective in eliminating guerrilla units did 

the riverine forces shift to a strategy of sustained operations in areas deemed to be vital to the 

enemy, in other words, clear and hold operations. By holding vital areas in the riverine 

environment, the riverine force drew the enemy to attack him. When the guerilla attempted to 

contest control, the riverine force had the advantage of fighting from a defensive posture in 

familiar terrain, and could direct its superior firepower potential against the exposed 

guerrilla unit.154 

Det är alltså förmågan att kunna påverka på djupet under en längre tid som är eftersträvsamt 

för en framgångsrik RO samt att ha en lokal kännedom om miljön. Detta ställer flera krav på 

de materielsystem som används av förbandet och det kan då argumenteras att de system som 

möjliggör att förbandet kan verka under längre perioder och inhämta underrättelser bidrar till 

förbandets förmåga att genomföra RO. Detta är något som även Rowlands konstaterar,   

                                                           
152 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability:Lessons from the Colombian Experience. Naval 
Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 87. 
153 Ibid, 95. 
154 Mark Freitas, Braddock W. Treadway. Stygian Myth: U.S. Riverine Operations Against the Guerilla. Naval 
Postgraduate School. USA: Monterey. 1994. 125. 
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The Colombian marines built a doctrine based on the core roles of riverine assault, 

surveillance, interdiction, and support, which has provided a high degree of success in their 

long-term efforts. The Colombian model, founded on the lessons of others, has developed into 

an example of best practice for nations looking to grow such a capability.155 

Dock ska det tilläggas att framgången kan ligga i att de colombianska förbanden har anpassat 

sig så pass väl till motståndaren och den miljön de verkar i. Det har tagit lång tid för att nå den 

anpassningen och det bör inte förutsättas att samma framgång kan nås i en helt annan miljö 

med en annan sorts motståndare. Som Scipanov och Chiorcea beskriver så styrs förbandens 

förmågor framförallt av de tänkta uppgifterna, tillgänglig tekniska system och användningen 

av dem samt den aktuella doktrinen.  

In our view, the riverine force capabilities depend on factors that are influenced by 

their area of responsibility, the technology and doctrine promoted. In the case of riverine 

capabilities, we believe they are represented by the riverine forces those capabilities enabling 

it to meet the characteristics of battle components in the riverine environment. We also 

believe that the riverine capabilities development requires special attention from the states in 

the geographical areas which require the existence of such capabilities in relationship with 

the amphibious capabilities, together contributing to the regional maritime security.156  

Men oavsett så är de generella kraven på ett förband för att kunna uppnå det operativa syftet 

med en RO i linje med det Rowlands konstaterar i sin studie. Att i flera av de operationer där 

riverine-förband har varit delaktiga har generella framgångsfaktorer kunnat urskiljas. 

Förmågan att kunna kontrollera vattenvägarna för att möjliggöra patrullering, transporter av 

både trupp och förnödenheter samt förmågan att kunna påverka motståndaren på djupet 

längsmed svåråtkomliga vattenvägar. Dessa förmågor kan också vara användbara i andra 

situationer där konfliktnivån varierar. I humanitära insatser kan det också vara av vikt att 

kunna verka i svåråtkomliga områden för att kunna bistå civilbefolkningen. Således har ett 

förband som innehar förmågan att genomföra en RO stort användningsområde oavsett 

konfliktnivå.157     

                                                           
155 Rowlands, Kevin. RIVERINE WARFARE: Exploiting a Vital Maneuver Space. Naval War College Review 71.1. 
2018. 62. 
156 Lucian V. Scipanov och Ion Chiorcea. SPECIFIC CONCEPTS FOR THE RIVERINE OPERATIONS. National Defence 
University, Bucharest, Carol I, 398-405. 2017. 403. 
157 Rowlands, Kevin. RIVERINE WARFARE: Exploiting a Vital Maneuver Space. Naval War College Review 71.1. 
2018. 65. 
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Träning 

Träningen och förberedelserna inför en RO ser olika ut för olika nationer men några 

gemensamma faktorer finns att utröna i det empiriska underlaget. Benbow et al. beskriver de 

amerikanska förbandens förberedelser inför en RO under den senare delen av Irakkriget. Att 

innan förbandet genomförde en RO skulle minst 4 båtar vara tillgängliga och operativa. Det 

skulle finnas flygunderstöd tillgängligt. En landbaserad larmstyrka skulle stå i beredskap, 

varje båt skulle ha en mekaniker, stridssjukvårdare samt signalist ombord. Eldplaner för både 

flygunderstöd samt landbaserat eldunderstöd skulle finnas. Floden och landområdet 500 meter 

intill vattnet skulle vara under kontroll. Samt om personal som inte vanligtvis ingick i styrkan 

skulle delta i operationen skulle två till tre dagar av övningar genomföras innan styrkan 

utgick. 158 Författarna beskrev också att personal i förbandet behövde utöver förmågan att 

framföra båtar också skulle kunna strida avsuttet.  

Riverine personnel will have to develop basic infantry skills if they are going to be successful 

in a riverine environment. This includes the ability to call for fires (air, artillery, motors, and 

NGFS) (Naval Gun Fire Support).159  

Riverine personnel need to be trained in conventional combat arms, integration of fires, and 

escape and evasion techniques. 160  

Vilket är ett påstående de också får medhåll av från Grau och Denniston.                              

Riverine operations cover more than the actual river, canal, or lake. They might include the 

surrounding land, (especially the civilian communities), communications and transport 

infrastructure, industry, and trade. In major combat situations, riverine units will frequently 

work in close support of air and ground forces and will need training in target identification 

and marking, adjusting artillery and aviation strikes, calling in aerial medical evacuations, 

loading and unloading weapons and personnel, plus direct fire support of other vessels and 

units on shore.161  

                                                           
158 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz. Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 

Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 133. 
159 Ibid. 79. 
160 Ibid. 70. 
161 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 

Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 32. 
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Anledningen till ovanstående krav är som redan nämnt, att RO inkluderar mer än bara de 

vattenvägar som finns inom området, utan motståndaren kommer att vara närvarande och 

försöka påverka insatsen från land såväl som vattnet. Därför är det av vikt att personalen 

ingående i förband som genomför RO kan strida både på land och från vattnet. Benbow et al. 

Beskriver att motståndaren genomförde en rad olika väpnade angrepp mot förbandet under 

insatsen i Irak.   

In Iraq, enemy tactics that have been employed against SCCo include: Sniper fire, Drive-by 

shooting, Indirect fire (mortars), Waterborne IED, Linear ambush from one river bank, 

Coordinated linear ambush from both river banks, Day and night combined arms attack 

(mortars, RPGs, small arms).162  

 

Det är med andra ord flera av författarna som påtalar vikten av att förband som genomför RO 

också kan strida avsuttet. Grau och Denniston beskriver också problematiken som RO innebär 

för förband som inte innan har övat i en sådan miljö.  

Training for riverine combat is essential. Boarding and disembarking are very routine 

actions, yet for untrained personnel they are always confused, cumbersome, and slow. 

Soldiers need training on on-board actions: how to stay out of the way of the vessel crew; 

how to provide on-board security watch and fires; how to read waterways and shorelines; 

how to navigate while underway; how to tie up and cast off; how to eat, sleep, and observe 

sanitary measures on board; how to operate on-board ordnance and communications gear in 

an emergency; and how to observe proper naval protocol and customs. Soldiers also need 

training in ground tactics that emphasize conducting on-shore combat while protecting the 

riverine vessels.163  

Ovanstående citat kan också förklara varför det amerikanska riverine-förbandet i Irak 

genomförde flera dagar av förövning inför en RO när oerfaren personal skulle delta. Det kan 

då vara fördelaktigt att träningen och förberedelser genomförs på hemmaplan för ett förband 

som ska verka i en insats som innefattar RO samt att förövningar genomförs om insatsen 

inkluderar personal som inte är van att arbete under förhållanden som RO innefattar. 

Dessutom är det viktigt för ett riverine-förband att vara förberett på att ta emot personal utan 

                                                           
162 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz. Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 

Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 135. 
163 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 33. 
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tidigare erfarenheter då det kan ingå i insatsen att också utbilda andra förband i RO genom det 

säkerhetssamarbetet som har beskrivits tidigare och dessutom lyfts som en vital roll för ett 

riverine-förband av Dunigan et al. 

Samtidigt så beskriver både Flores, Freitas och Treadway att två av de stora 

framgångsfaktorerna sett till träning och förberedelser inför en RO ligger i planering och 

informationsinhämtning.  

Timely and accurate scouting remains the first step in an effective riverine warfare campaign. 

Human intelligence was and still is the primary means to gather information on guerrilla 

activities in the riverine area…Each time an operation was launched without current 

information on the enemy´s disposition, the riverine force encountered either an abandoned 

position or was caught in an ambush.164 

Information gained from the local people is still the most valuable means to gain knowledge 

on the enemy´s situation and intentions. Without it, the riverine force has little chance of 

avoiding enemy ambushes, sabotage, evasion and harassing tactics. Scouting capacity will 

continue to be a factor in riverine warfare co-equal in importance with firepower.165  

Key to the success of these units was their work during the planning phases, when they 

studied the riverine waterways to determine the most frequent transit lanes and evacuation 

routes used by the enemy… In essence, they determined, via intelligence and physical study, 

both the enemy LOCs and natural nodes present in every river. Armed with this knowledge, 

the riverine forces employed their Riverine Combat Groups to target both the natural and 

enemy LOC choke points.166  

Förmågan att ta tillvara på information från lokalbefolkningen och inhämta underrättelse i 

form av spaning för att sedan omsätta det till en operationsplan är av stor vikt. Vidare visade 

det sig att ha en förståelse för insatsområdets beskaffenhet påverkar utfallet av en RO. Brister 

denna förståelse ökar risken att förbandet utsätter sig för onödig fara i form av fientliga 

eldöverfall samt andra fientliga handlingar.    

                                                           
164 Mark Freitas och Braddock W. Treadway, and Naval Postgraduate School Monterey Ca. "Stygian Myth: U.S. 
Riverine Operations Against the Guerilla." (1994). 127. 
165 Ibid, 127. 
166 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability: Lessons from the Colombian Experience. 

Naval Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 86. 
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Det således viktigt att investera och utbilda personalen långt innan insatsen påbörjas för att på 

så sätt skapa rätt förutsättningar för dem att kunna lösa de uppgifter de ställs inför i en RO. 

Sett till de tekniska system som påverkar utfallet av en RO kan det konstateras vara de system 

som kan leverera information om insatsområdet för att på så sätt skapa en bättre lägesbild och 

i förlängningen undvika att överraskas av motståndaren. En framgångsfaktor i planeringen av 

operationer är bra beslutsunderlag vilket kan nås genom en rad olika tekniska system såsom 

UAVer och satellitbilder. Vidare är förmågan att kunna samverka med lokalbefolkningen av 

stor nytta. Därför kan det argumenteras vara användbart med tolkar samt att genomföra 

uppdrag i linje med att vinna lokalbefolkningens tilltro för att på så sätt inhämta information 

om en eventuell motståndare. Dock ställer det krav på riverine-förbandet att utbilda den 

oerfarna personalen i syfte att undvika de friktioner som nämndes tidigare.       

Faciliteter 

Chick presenterar några av de utmaningarna som ett riverine-förband kan ställas inför en RO 

sett till logistiken. Den första utmaning är förflyttning av materiel från och till insatsområdet 

samt förflyttningen av den inom området. Det vill säga den strategiska och operativa 

förflyttningen av framförallt båtsystemen. Han beskriver att det antingen kan ske via flyg eller 

fartyg samt att båtar i operationsområdet kan komma att behöva kunna förflyttas mellan 

flodernas olika höjdpartier, förutsatt att det finns ett sådant hinder. Det andra och tredje 

utmaningen är transporter av förnödenheter och sjukvård av personal samt reparation av 

materiel som måste fungera för att materielen ska vara funktionsduglig. Detta ska även 

fungera i områden som är långt ifrån kusten vilket innebär att transport från större fartyg krävs 

i form av mindre båtar och helikoptrar.167 

Benbow et al. beskriver också dilemmat att verka inom flodområdet då kopplat till behovet av 

att kunna förflytta båtarna på land för att på så sätt inte bli allt för förutsägbara.  

When operating along a river or waterway, obstacles may require multiple river landing sites 

and frequent portage in the middle and upper river regions. Moreover, although operations 

up and down a river tend to be predictable, the riverine force should try to avoid predictable 
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patterns of behavior when possible. Thus, the river squadron will need the ability to move 

boats and crews not only on the water but also off the water.168  

Grau och Denniston nämner ett problem som kan uppstå under RO. Nämligen att man 

fokuserar på eldkraft och verkan framför logistik vilket innebär att logistikkedjan blir lång och 

sårbar då den inte är dimensionerad mot förbandets uppgifter. Vidare konstaterar de ett 

problem med att ha ett för litet riverine-förband är att underhållstjänsten oftast blir lidande 

vilket resulterar i att båtarna blir liggande i väntan på underhåll.    

Another source of friction is usually logistics. Unless the riverine force is well established and 

mature, the “tooth-to-tail” ratio is usually skewed to put a lot of firepower forward that is 

backed by inadequate logistics and maintenance support. The ground force usually ends up 

supplementing the logistics effort and the “maintenance-lite” posture means that vessels are 

often down for long periods of time awaiting maintenance. 169 

Som ett alternativ till att undvika ovanstående utmaningar och friktioner föreslår Lindley-

French och van Straten att använda sig av civila koncept för att snabbt och relativt billigt 

kunna utöka förbandets förmåga att verka i en miljö såsom RO förutsätter.  

At the heart of the civil-military concept is a new approach to the use of civilian assets which 

are critical to military effect… leasing of civilian equipment and personnel such as cranes, 

pontoons and barges; jointly constructing equipment useful to both civilian and military 

partners to which armed forces have legal access once a crisis is formally declared; or simply 

hiring, per operation, equipment that military personnel use.170  

Konceptet skulle innebära att faciliteterna som skulle krävas inför en RO enkelt skulle kunna 

hyras när så behövs. Detta skulle innebära en ökad flexibilitet i förbandet då koncept kan 

införskaffas i anslutning till insatsen och då utformas efter de krav som ställs. Författarna 

fortsätter med att beskriva ett scenario där ett sådant koncept skulle kunna vara aktuellt.  

Standard 40 foot-long pontoons would be loaded at the outset onto both sea and river 

container vessels, and then deployed as a floating base and/or port…This would not only 

                                                           
168 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz. Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 
Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 72. 
169 Lester W. Grau and Leroy W. Denniston. When a River Runs through It: Riverine Operations in Contemporary 
Conflict. Infantry Magazine 103.3, 30, 2014. 32. 
170 Julian Lindley-French and Wouter van Straten. Exploiting the Value of Small Navies: The Experience of the 
Royal Netherlands Navy. RUSI Journal 153.6, 66 - 69. 2008.67. 
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enable marines to get in fast, but also to establish an initial footprint for the establishment of 

a protected, credible presence, relatively independent of the immediate environment, which is 

particularly important during conflict prevention and disaster management operations... 

Thereafter, the base would act first as a pivot for the insertion of a follow-on force; and 

second as a hub for the rapid build-up of aid and development.171 

Ovanstående resonemang går ihop med andra författares problematisering av hur valet av 

operationsbas påverkar utfallet av en RO. Turner et al. beskriver att en RO kan antingen utgå 

ifrån en fast punkt på land som benämns FOB (Forward Operating Base). Eller så kan en RO 

utgå ifrån en rörlig bas i form av ovanstående flytande pontoner eller ett mindre fartyg, en så 

kallad MOB (Mobile Operating Base). Slutligen kan en RO utgå ifrån ett eller flera större 

fartyg som är beläget utanför kusten av operationsområdet vilket benämns GFS (Global Fleet 

Station) Turner et al. Beskriver FOB, MOB och GFS som följande i deras forskningsrapport. 

FOB är en operationsbas som är beläget på land längsmed floden, basen innehåller alla de 

nödvändiga funktionerna för att riverine-förbandet ska kunna lösa de förväntade uppgifter i en 

RO. Dessa funktioner är följande.  

C4I and operational planning and evaluation support, Medical Support, Logistics (Supplies 

include ordinance, fuel, food repair parts, and medical.), Helicopter Support, Maintenance 

Facilities, Administration, Salvage. Finally, the support base provided force adequate 

protection and hotel services for the RF. (Riverine Force) 172 

En MOB, likt en FOB, ska också inneha samtliga förmågor men istället vara beläget på 

vattnet i anslutning till operationsområdet. En GFS som operationsbas är som nämnt beläget 

utanför kusten då de större fartygens utformning inte medger att navigera i de grundare 

partierna av floder och dess deltan. En GFS innehar också ovanstående funktioner och kan 

därför utgöras av flera större fartyg beroende på storleken på förbanden.  

Turner et al. problematiserar de olika valen och kopplat till storleken på det riverine-förband 

som ska använda basen och insatsens kontext är inte valet av operationsbas självklar. 

Författarna fortsätter i deras slutsatser att diskutera för och nackdelar med baserna för en 

styrka på ungefär 225 man. De kom fram till att användandet av GFS som operationsbas 

skulle innebära en högre grad av bränsleförbrukning då båtarna behövde åka längre för att 

                                                           
171 Ibid, 68. 
172 Michael F. Galli, James M. Turner, Kristopher A. Olson, Michael G. Mortensen, Neil D. Wharton. Et al. 
Riverine Sustainment 2012. Naval Postgraduate School. USA: Monterey. 2007.  16. 
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kunna genomföra operationer i insatsområdet. Då de större fartygen inte kan ta sig in hela 

vägen i flodsystemet innebar det också längre transporttider vilket resulterade i färre 

genomförda uppdrag.173 Av den anledningen ströks GFS som alternativ i deras tänkta RO. 

Dock kan det konceptet vara användbart i andra områden där det inte är lika grunt. De fastslår 

att om en MOB används kommer det krävas att den kan både husera samtlig personal, alla 

förnödenheter, möjliggöra underhåll på riverine-föbandets båtar samt kunna navigera och ta 

sig fram inom insatsområdet. Ett exempel på en MOB ges av en annan författare. Flores 

beskriver hur den colombianska försvarsmakten har löst det genom att använda ett PAF-

fartyg, vilket är framtaget för att fungera som en MOB i flodområdet samtidigt som det har 

fullgott skydd mot motståndarens vapensystem och stor eldkraft.  

The Riverine Support Patrol Boat or PAF174 became their key asset in this endeavor due to its 

survivability, firepower, simplicity and adaptability in the combat environment. The PAF 

vessels can provide refueling for other units, extending their operational time on station, and 

are capable of providing sustenance, bedding, and troop transport.175  

Ovanstående är ett exempel på där den mobila operationsbasen också är en del av taktiken att 

projicera kraft under en längre tid. Den möjliggör för förbandet att bibehålla närvaron utan att 

behöva lämna området för att återgå till en bas längre bort. Dock krävs det att underhållet av 

förbandets mindre båtar görs på annan plats då det inte går att lyfta upp dem på en sådan 

MOB eller att de förtöjs längsmed. Vidare krävs det att det finns en FOB i ett bakre läge där 

dessa mindre fartyg kan förtöja och bunkra. Eller så skulle detta kunna vara en flytande MOB 

såsom Lindley-French och van Straten beskrev eller en GFS. Det blir således en fråga om 

vikten av att kunna stanna kvar i området överväger kostnaden av flera mindre fartyg i form 

av MOB. Annars kan den markbaserade FOB vara ett alternativ som enklare kan tillgodose de 

tidigare nämnda kraven på en operationsbas. Dessutom understryker Turner et al. att en 

markbaserad FOB är mer flexibel och lättare att bygga ut om behovet av mer personal och 

materielsystem skulle finnas.176  

 

                                                           
173 Michael F. Galli, James M. Turner, Kristopher A. Olson, Michael G. Mortensen, Neil D. Wharton. Et al. 
Riverine Sustainment 2012. Naval Postgraduate School. USA: Monterey. 2007.  464. 
174 Ett PAF-fartyg (Riverine Support Patrol Vessel), ca 40m långt och deplacement på 370 ton.    
175 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability:Lessons from the Colombian Experience. Naval 

Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 75. 
176 Michael F. Galli, James M. Turner, Kristopher A. Olson, Michael G. Mortensen, Neil D. Wharton. Et al. 
Riverine Sustainment 2012. Naval Postgraduate School. USA: Monterey. 2007.  159. 
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Materiel 

Val av system kommer påverka utfallet av en RO i hög grad och därför är de tekniska 

systemen av intresse i studien. Under tidigare rubriker har det konstaterats av olika författare 

att det är av vikt att informationsinhämtning sker innan samt under pågående RO. Benbow et 

al. beskriver också i linje med det att för en bibehållen omvärldsuppfattningen på en flod 

krävs flera tekniska system. De systemen som lyfts fram inom luftarenan är bland annat 

helikoptrar, flygplan och UAVer (unmanned aerial vehicles). Vidare är system som mobila 

radar- och sonarenheter viktiga för bibehålla omvärldsuppfattningen samt säkerhetsställa 

skalskyddet till den valda operationsbasen. 177 Benbow et  al. får också medhåll av rapporten 

från Centre of Excellence samt Chicks studie i de argumenten.  

Situational awareness is paramount in any environment. Detection, identification, tracking, 

essentially the whole process of picture compilation, and information fusion, including the 

share with relevant actors, are additional challenges in CSW. Environmental effects to 

sensors caused by atmospheric influences can be predicted only in a limited way. The 

aforementioned high density of traffic, namely the huge number of movements in CSW, raises 

the need for a comprehensive and detailed maritime picture. Increased air traffic, as well as 

lethal underwater threats, require nothing less than a recognised picture in these 

dimensions.178   

In addition to these current assets is the emerging use of Unmanned systems. There is 

evidence to show that the use of both Tactical Unmanned Aerial Systems and Unmanned 

Surface Systems enhance and compliment the riverine capability in its ability for ISR or Force 

protection.179 

Ovanstående beskriver inte bara behovet av omvärldsuppfattningen i en marin miljö utan 

också hur det bör implementeras för att skapa bästa förutsättningar för både organisationen 

och användaren för att kunna fatta snabba beslut utifrån ett övergripande underlag. System 

som möjliggör en bättre omvärldsuppfattning samtidigt som informationen kan spridas inom 

                                                           
177 Robert Benbow. Fred Ensminger. Peter Swartz. Scott Savitz. Dan Stimpson. Renewal of Navy’s Riverine 
Capability: A Preliminary Examination of Past, Current and Future Capabilities. Center For Naval Analyses. USA: 
Alexandria. 2006. 69. 
178 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 
Shallow Waters. Germany: Kiel. 2015. 28. 
179 Steve Chick. A proposal for a French riverine force. Combined joint operations from the sea centre of 

excellence. USA: Norfolk. 2014. 46. 
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förbandet bör således eftersträvas. Vidare fastställer rapporten från Centre of Excellence att 

sensorsystemen som bidrar till omvärldsuppfattningen inte bara är viktiga utan att de också 

måste vara sammankopplade för att på så sätt möjliggöra snabba reaktioner till förändrade 

omständigheter och att ett nätverk av sensorer skapar ett bättre underlag för en ökad 

individuell prestation. 180  Kopplat till båtsystemen på ett riverine-förband har Scipanov och 

Chiorcea listat några av de förmågor som ett båtsystem ska uppfylla under en RO.  

During the riverine operations, the potential of the riverine forces craft capabilities is used to 

support: transport; support during the assault; withdrawal of troops; redeployment; locking 

force; recognition; information support; execution of raids and incursions; introduction of 

other forces in battle; support through direct and indirect fire; logistic support; medical 

support; replenishment; command and control platform; combatant evacuation; search and 

rescue; non-combatant evacuation, humanitarian assistance, etc.181  

Båtsystemen kommer med andra ord användas till att lösa en rad olika uppgifter vilket ställer 

höga krav på både personalen och systemet. Vidare beskriver Benbow et al. att båtarna som 

används på floder och i grunda vatten kan behöva en högre grad av manövreringsförmåga 

framför en hög topphastighet för att på så sätt kunna undvika motståndarens vapensystem 

genom en hög rörlighet.  

To deny, defeat, or destroy potential threats, patrol boats need to be armed and quick enough 

to respond to potential threats. Acceleration and agility of craft may be more important than 

top speed.182  

Insurgents and terrorists can easily set ambushes along a river or waterway. One way to 

counter this tactic is through mobility. With speed and agility, a craft can mitigate ambushes 

by quickly exiting an ambush site or kill zone. They can also avoid some enemy fires by 

maneuvering on the water. In high threat environments, aircraft may be needed to extract 

boat crews from ambush sites along the river, or to provide CAS as boat crews clear an 

ambush site.183  

                                                           
180 Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters. Prospective Operations in Confined and 
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Dock pekar Flores studie på att skydd och verkan är två grundläggande förmågor som har 

varit framgångsfaktorer under de många RO som genomförts av den colombianska 

försvarsmakten.  

The Colombian riverine experience also demonstrates the need for a force capable of 

sustained forward operations to maintain control of the principal waterways. A vessel like the 

Nodriza184 is indispensable in this endeavor. This Colombian innovation is replete with 

firepower that can overwhelm the enemy. Most importantly, it is protected by a two layered 

armored shell that has proven vital to its survivability. This combination allows the ship to 

perform a vital function necessary to attain as well as maintain river control. This unit can 

withstand direct enemy attacks and in exchange project overwhelming fire.185  

 

Turner et al. belyser också problemet med lätta och snabba båtsystem i en RO där 

kravprofilen på båtsystemet är annat än bara trupptransport. De kommer fram till att 

båtsystemets rörlighet och hastighet inte är nödvändig indikator på att den kommer klara ett 

bakhåll.   

The SURC (Small Unit Riverine Craft), like special warfare’s SOC-R, is highly maneuverable 

and fast (speeds in excess of 40 knots) which makes it perfect for insertion/extraction missions 

where speed is important. However, the SURC is not the appropriate vessel for the riverine 

squadron’s missions that require a persistent presence... Most of these missions require the 

riverine craft to patrol at speeds less than ten knots. The slower speeds make the SURC crews 

vulnerable to ambush and sniper fire. A riverine craft that is built like a tank, similar to the 

Swedish CB-90s, should be developed.186  

Detta ligger således mer i linje med det Flores konstaterade. Att det är framförallt eldkraft och 

skyddet på båtsystemet som är av vikt vid en RO där förmågan att kunna verka under längre 

tid är viktigt. Men Grau och Denniston belyser fördelar med att ha mindre snabba båtar samt 

att olika system är anpassade för olika miljöer.  

Riverine craft come in a variety of shapes and sizes from jet skis to artillery barges. What 

works on the Missouri River may not be optimum for the Elbe, Mekong, Vaupes, or Congo 

                                                           
184 Nodriza är ett PAF-fartyg (Riverine Support Patrol Vessel), ca 40m långt och deplacement på 370 ton.    
185 Ricardo A Flores. Improving the U.S. Navy Riverine Capability:Lessons from the Colombian Experience. Naval 

Postgraduate School. USA: Monterey. 2007. 99.  
186 Michael F. Galli, James M. Turner, Kristopher A. Olson, Michael G. Mortensen, Neil D. Wharton. Et al. 
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Rivers. Fast, shallow-draft, and heavily armed are often the first consideration for riverine 

craft. However, light-weight, shallow-draft vessels are not usually good artillery or 

helicopter-support platforms. Communications with other vessels and ground elements is vital 

and usually requires some superstructure to support antennae and GPS technology. Yet, 

superstructure is a problem on waterways with low-hanging branches and low bridges. 

Weed-choked waters require different engine propulsion, such as airboats, than for fast-

moving, weed-free rivers. Armor protection reduces speed or requires larger engines that 

consume more fuel and make more noise.187  

Det är således fördelaktigt för ett förband som ska genomföra en RO att ha fler båtsystem än 

ett beroende på vilket konfliktnivå insatsen inbegriper och i vilken miljö som insatsen 

genomförs i för att kunna bibehålla förmågan att vara flexibel. Vidare kan vi utgå ifrån att 

förband som deltar i en internationell insats kommer använda de materielsystem som redan 

finns till hands. Vilket i sin tur innebär att hur båtsystemen används och nyttjas kopplat till 

motståndarens resurser och miljöns beskaffenhet är gränssättande för förbandets förmåga att 

lösa uppgifter i en RO. De system som kan argumenteras ha en stor påverkan på utfallet av en 

RO är således båtsystem samt förbandets sensorsystem. Båtsystemen bör ha en hög grad av 

eldkraft och skydd i insatser där syftet är att stanna kvar i området för på så sätt projicera kraft 

över en längre tid.      
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Bilaga 2. – Förkortningar 

AFP - Armed Forces of the Philippines 

C2 - Command and Control 

C4I - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence 

CAS - Close Air Support 

CSW - Confined and Shallow Water 

CoE - Center of Excellence 

DOTLMPFI - Doktrin, Organisation, Träning, Ledarskap, Materiel, Personal, Faciliteter och 

Interoperabilitet. 

EAI - European Amphibious Initiative  

FN - Förenta Nationerna  

FOB - Forward Operating Base 

GFS - Global Fleet Station 

IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change 

IR - Infraröd (elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm) 

IW - Irregular Warfare 

ISR - Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 

IED - Improvised Explosive Device 

LOC - Lines of Communication 

MOB - Mobile Operating Base 

MEDIVAC - Medical Evacuation 

MACOM - Army Major Command 

NGFS - Naval Gun Fire Support 

OEF-P - Operation Enduring Freedom–Philippines  

ONT - Narco-Terrorist Organization  

PAF - Patrullera de Apoyo Fluvial (Riverine Support Patrol Vessel) 

RPG - Rocket Propelled Grenade 

RF - Riverine Force 

RO - Riverine Operations 

SIS - Surveilliance, Interdiction and Security 

SCCo - Small Craft Company 

SURC - Small Unit Riverine Craft  

UAV - Unmanned Aerial Vehicles 
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Bilaga 3. – Bilder 

Av upphovsrättsliga skäl publiceras inte bilderna i detta arbete. Bilder på fartygen går att nå 

via nedanstående länkar.  

 

Holländskt amfibiefartyg, HNLMS Johan de Witt.188 

Colombianskt PAF-fartyg.189 

Amerikansk SURC190 
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