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Sammanfattning 

I Försvarsdepartementets utredning kring Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov 2018:7 

urskiljs det ökade behovet av förmåga till vilseledning och genom vilseledningen försvåra valet av 

mål för en eventuell motståndare. En metod för vilseledning är nyttjande av skenmål. Skenmål 

beskrivs i Amfibiebataljonens styrande dokument som en del i de vilseledande åtgärderna men 

nyttjas i mycket liten utbredning praktiskt. 

Arbetet skrevs ur ett militärtekniskt perspektiv och har en utforskande ansats gällande nyttjandet 

av skenmål i en amfibiekontext. Uppsatsens frågeställning besvarades genom att det inledningsvis 

genomfördes en datainsamling som sedan möjliggjorde en modellering av scenarier. Utifrån 

scenarierna genomfördes en analys genom nyttjande av bekämpningskedjan där slutsatserna sedan 

ledde till att uppsatsens frågeställning besvarades. 

Slutsatsen av analysen var att skenmål, med rätt egenskaper för vilseledning av moderna sensorer, 

skapar osäkerhet och störningar hos motståndaren som leder till minskad sannolikhet för upptäckt 

och påverkan av egna enheter. Osäkerheten och störningarna kan bland annat uppkomma vid 

vetskapen om att skenmål nyttjas och därmed osäkerhet kring klassificering av den upptäckta 

enheten. Skenmål kan också nyttjas i syfte att skapa en normalbild för de egna enheterna och den 

egna verksamheten att dölja sig i. 

Nyckelord 
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Abstract 

In the Ministry of Defenses inquiry about the Armed Forces long-term material needs 2018:7, 

an increased need for an ability of deception was identified, as well as through deception 

make the identification of real units more difficult for a potential threat/opponent. One 

method used for deception is the utilization of decoys. Decoys are described in the Swedish 

Marine Corps governing documents as a part of the means of deception but are practically 

used to very small extent. 

The essay was written from a military technical perspective and has an exploratory approach 

regarding the usage of decoy units in a marine context. The question of research was 

answered by initially collecting data that enabled modeling of scenarios. Based on the 

scenarios, an analysis was performed using the Kill chain, where the conclusions then led to 

the question being answered. 

The results of the analysis showed that a decoy, with the right characteristics for deceiving 

modern sensors, can contribute to hesitation and distraction for the opponent that leads to 

reduced likelihood of discovery and influence of own units. The hesitation and distraction can 

arise, among other things, in the knowledge that decoys are used and therefore hesitation 

about the classification of a detected unit. Decoys can also be used in order to create an image 

that the real units and activities can hide in. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vilseledning är en av metoderna för att nå framgång i strid och nämndes redan 200 år f.kr av 

den kinesiske generalen Sun Tzu som påstod att all krigföring är baserad på vilseledning.1 I 

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov 2018:7 urskiljs ett ökat behov av förmåga till 

vilseledning och beskrivs i utredningen enligt följande ”…vilseledningsåtgärder är enligt 

utredningens bedömning av stor vikt för att försvåra en angripares bekämpning av våra 

stridskrafter och därmed öka möjligheterna till överlevnad.”.2 I utredningen framgår det att en 

av de vägledande riktlinjerna för utveckling av Försvarsmakten är att ”Försvåra valet av mål 

för angriparen genom vilseledning…”.3 

1.2 Problemformulering 

Vilseledning nämns i amfibiekontexten som en viktig del för att nå framgång i strid där 

”...planerad och aktiv verksamhet lurar motståndaren eller förstärker dennes felaktiga uppfatt-

ning om läget och våra avsikter.”.4 Vilseledningen kan komma att bli allt viktigare på grund 

utav den teknologiska utvecklingen som har inneburit att bekämpning, målinvisning och 

målupptäckt nu kan ske på stora avstånd.5 De teknologiska framgångarna har också lett till 

korta reaktionstider, avancerade målsökare och höga hastigheter, vilket innebär att dessa är 

svåra att skapa något fullgott skydd emot.6 

Dagens krigföring har förändrats från direkt krigföring genom fysiska vapen och bemannade 

plattformar till en allt mer indirekt krigföring med information- och sensorteknologi.7 Senso-

rerna är idag militära förbands ögon och öron och kan bistå med bland annat data om position, 

kvantiteter och kvaliteter.8  

                                                 
1 Sun Tzu, Om krigets konst: 383 maximer om att segra och besegra, [Ny utgåva], Nerenius & Santérus, Stockholm, 1996, 

sid 19 
2 Sverige. Utredningen Om Försvarsmaktens Långsiktiga Materielbehov. Försvarsmaktens Långsiktiga Materielbehov / 

Betänkande Av Försvarsmaktens Långsiktiga Materielbehov. 2018. Print. Statens Offentliga Utredningar: SOU, 2018:7, 
sid 131 
3 Ibid, sid 95 
4
 TPM 3.6.1 (A), Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon, 2014, sid 04–10 

5
 Sverige. Utredningen Om Försvarsmaktens Långsiktiga Materielbehov. Försvarsmaktens Långsiktiga Materielbehov / 

Betänkande Av Försvarsmaktens Långsiktiga Materielbehov. 2018. Print. Statens Offentliga Utredningar: SOU, 2018:7,  
sid 95 
6 Ibid 
7 Axberg, Stefan (red.), Lärobok i militärteknik Vol. 9, Teori och metod, TPB, Enskede, 2013, sid 33 
8
 Baram, Abdul Karim, Technology in warfare: the electronic dimension, Emirates Center for Strategic Studies and Re-

search, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2008, sid 25b 
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Ett sätt att försvåra valet av mål för motståndaren och därmed öka överlevnaden för egna för-

band kan vara nyttjandet av skenmål. I Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibie-

bataljon nämns nyttjandet av skenmål som en del i vilseledande operationer i syfte att minska 

upptäckt av egna enheter och därmed minskad vapenverkan från fientliga system. I dokumen-

tet framgår också att målen ska nyttjas för att skapa så stor trovärdighet som möjliga samt att 

de utformas på ett sådant sätt att motståndaren ser dessa som prioriterade mål. 9 

Forskningsledaren inom Telekrigsvärdering på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) säger 

i en intervju att forskningen på nyttjande av skenmål integrerat i strid genomförs på mycket 

liten utbredning trots att användandet kan ha stor potential om det nyttjas på rätt sätt. I 

intervjun nämns också att Försvarsmakten har en del att återta gällande vilseledande åtgärder 

och att detta blir allt mer aktuellt på grund utav den teknologiska utvecklingen. I intervjun 

framkommer också att forskningen idag främst fokuserar på skydd av enskilda plattformar 

genom exempelvis nyttjande av remsor, rök, facklor och strukturella skenmål för av- och 

påhakning av inkommande verkansdelar. Forskning inom skenmål integrerat i striden 

genomförs däremot i liten utbredning. 10 

Trots att skenmål nämns i amfibiebataljonens styrande dokument samt att de bedöms kunna 

ha stor potential integrerat i striden nyttjas skenmål på mycket liten utbredning praktiskt på 

förbandet.11 

1.3 Tidigare forskning 

Valet av tidigare forskning baseras på dess anknytning till militär vilseledning och nyttjande 

av skenmål för militärt ändamål. Inledningsvis presenteras problematiken med materielinköp 

för en liten marin för att sedan gå in på teknologiska utvecklingar gällande skenmål. Den 

tidigare forskningen avslutas sedan med en slutsats för att kunna motivera den eventuella 

forskningsluckan. 

1.3.1 Den lilla marinen 

Ian Speller skriver i sin bok Small Navies om problematiken med små försvarsmakters inköp 

av ny materiel eftersom materielen köps ofta in i små mängder vilket göra att kostnaderna för 

inköp ökar vilket i sin tur leder till att produkten ofta har kravet på sig att vara 

                                                 
9 TPM 3.6.1 (A), Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon, 2014, sid 09–49 
10

 Forskningsledare - Telekringsvärdering, FOI, Intervjuad 2019-03-06 
11

 Fd. Utvecklingsofficer - Indirekt bekämpning, SSS, Intervjuad 2019-03-17 
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kostnadseffektiv.12 Speller anser också att uppbyggnaden av en liten marin, så som Sveriges, 

bör ses över på grund av det skiftande geostrategiska läget samt de teknologiska 

förändringarna.13  

I sin bok Understanding Naval Warfare är Speller tydlig med att teknologiska framgångar 

inte automatiskt måste innebära framgång i striden utan menar att det är av stor vikt att titta på 

hur systemet appliceras och nyttjas i organisationen för att kunna avgöra dess framgång.14 

Han uttrycker också att framgången leder till att marina enheter måste anpassa sig på grund 

utav de ökade hastigheterna på nya system och sensorer vilket leder till att tiden för att agera 

minskar. Speller skriver att moderniserade sensorer kan hjälpa att lättare finna det som söks 

men kan också leda till att enheterna har svårare att genomföra verksamheten dolt på grund 

utav den ökade mängden signaler som sensorerna emitterar.15 

1.3.2 Teknologisk utveckling 

Hans Furustig beskriver i sin FOA-rapport om marin vilseledning främst kopplat till 

Ledningskrigföring. Ledningskrigföring syftar till att ”…negativt påverka förmågan hos 

motståndarens chef att uttrycka sin vilja och att leda sina operationer.”.16 Detta kan uppnås 

genom militär vilseledning där avsiktliga åtgärder leder till att motståndaren mottar felaktigt 

beslutsunderlag. Effekten av en lyckad vilseledning kan vara att motståndaren i något skede 

blir överraskad. Psykologiska och fysiska effekter av överraskning är en klar 

styrkemultiplikator vilket innebär att en liten åtgärd kan få ett betydligt större utfall.17 Genom 

att tillse att motståndaren mottar information som inte överensstämmer med verkligheten kan 

man genom vilseledning ge motståndaren en förvriden bild om egen verksamhet och förmåga 

som kan leda till att denne agerar på ett för oss gynnsamt sätt.18 

I en liten del av rapporten skriver Furustig om vilseledning av tekniska system. Han nämner i 

sin avgränsning att vilseledning av tekniska system för automatisk igenkänning är väsentligt. 

Han menar att den automatiska tekniska åtgärden i sin tur kan påverka en operatör eller en 

beslutsfattande chef. Genom att vilseleda sensorerna och i sin tur operatören eller chefen kan 

                                                 
12

 Mulqueen, Michael, Sanders, Deborah & Speller, Ian (red.), Small navies: strategy and policy for small navies in war and 

peace, Ashgate, Farnham, Surrey, UK, 2014, sid 23 
13

 Mulqueen, Michael, Sanders, Deborah & Speller, Ian (red.), Small navies: strategy and policy for small navies in war and 

peace, Ashgate, Farnham, Surrey, UK, 2014, sid 179 
14

 Speller, Ian, Understanding naval warfare, Second edition., Routledge/Taylor & Francis Group, London, 2019, sid 128 
15 Ibid, sid 197–198 
16

 Furustig, Hans. Marin Vilseledning / Hans Furustig. Linköping: Avd. För Humanvetenskap, Försvarets Forskningsanstalt 

(FOA), 1998. Print. FOA-R, 98-00757-706-SE, sid 6 
17 Ibid, sid 7 
18

 Telekrig: lärobok för armén, 1997 års uppl., Försvarsmakten, Stockholm, 1997, sid 17 
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detta skapa osäkerhet på hur situationerna skall tolkas vilket kan leda till att beslut fattas efter 

längre tid eller blir felaktiga.19 

Exempel på ett system som skulle kunna bidra till en situation som Furustig nämner är 

användandet av systemet MALD® eller ”Miniature Air-Launched Decoy”. Systemet är ett 

skenmål framtaget av Raytheon för flygoperationer. Systemet är obemannad och tänkt att 

bland annat nyttjas vid anfall mot en motståndares luftförsvarssystem genom att binda 

fiendens resurser mot skenmålen istället för egna flygande enheter innehållande personal. 20 

Systemet fungerar genom att en enhet är försedda med en repeterstörare som kan skicka 

tillbaka en förstärkt ekopuls till radarn som genom det får den att uppfattas som större än vad 

den egentligen är. Genom att enheten sänder tillbaka samma frekvens som den träffas av 

kommer dopplereffekten att bli rätt hos den spanande radarn och enheten kommer då att 

klassificeras som ett stridsflygplan.21 Spaningsradarn får då indikation på att ett fientligt 

stridsflyg är på ingång och agerar därefter vilket innebär att systemet inte hinner reagera när 

det verkliga anfallet genomförs strax därefter. Raytheon motiverar systemet som ekonomiskt 

och resursbesparande trots den avancerade tekniken bakom framtagningen.22 

Totalförsvarets Forsningsinstitut gjorde 2012 en inledande studie kring marina strukturella 

skenmål för radar. Strukturella skenmål hör till kategorin passiva radiofrekventa motmedel 

och består av olika typer av hörnreflektorer.23 Dessa skenmålen nyttjas för att förvirra och 

distrahera genom förmågan att ge en stor radarmålarea koncentrerat på en mycket lite yta. 

Förmågan leder till att de strukturella skenmålen också är effektiva för vilseledning.24 Studien 

resulterade bland annat i generella slutsatser kring skenmålets signatur. Signaturen bör 

efterlikna fartygets både i sida och höjd, hur väl skenmålet fungerade beror på hur väl 

mätningarna fångat fartygets signatur.  

                                                 
19 Furustig, Hans. Marin Vilseledning / Hans Furustig. Linköping: Avd. För Humanvetenskap, Försvarets Forskningsanstalt 

(FOA), 1998. Print. FOA-R, 98-00757-706-SE, sid 8 
20 Raytheon, MALD® Decoy, Disrupting enemy air defense systems,[online], 

https://www.raytheon.com/capabilities/products/mald?fbclid=IwAR1J2AGH-vIgRFt37lYL9KZynTorRqTAbJ4XG-

A19lFJJet4Rlpwik0Zci0 (Hämtad 2019-03-21) 
21

Lärare-Radarteknik FMTS, E-post 2019-03-06 
22 Raytheon, MALD® Decoy, Disrupting enemy air defense systems,[online], 

https://www.raytheon.com/capabilities/products/mald?fbclid=IwAR1J2AGH-vIgRFt37lYL9KZynTorRqTAbJ4XG-

A19lFJJet4Rlpwik0Zci0 (Hämtad 2019-03-21) 
23

 Andersson, Åsa, and Nils Karlsson. Strukturella Skenmål För Marin Miljö : Inledande Studie / Åsa Andersson, Nils 

Karlsson. Stockholm: Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), 2012. Print. FOI-R, 3547, sid 3 
24 Ibid, sid 8 

https://www.raytheon.com/capabilities/products/mald?fbclid=IwAR1J2AGH-vIgRFt37lYL9KZynTorRqTAbJ4XG-A19lFJJet4Rlpwik0Zci0
https://www.raytheon.com/capabilities/products/mald?fbclid=IwAR1J2AGH-vIgRFt37lYL9KZynTorRqTAbJ4XG-A19lFJJet4Rlpwik0Zci0
https://www.raytheon.com/capabilities/products/mald?fbclid=IwAR1J2AGH-vIgRFt37lYL9KZynTorRqTAbJ4XG-A19lFJJet4Rlpwik0Zci0
https://www.raytheon.com/capabilities/products/mald?fbclid=IwAR1J2AGH-vIgRFt37lYL9KZynTorRqTAbJ4XG-A19lFJJet4Rlpwik0Zci0
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Sammanfattningsvis pekade undersökningen på att moderna målsökare är svåra att vilseleda 

med enstaka åtgärder så som nyttjande av rök, remsor eller strukturella skenmål men att de i 

kombination med varandra skulle kunna förmå en lyckad vilseledning.25 

På marknaden finns också system för optisk vilseledning genom bland annat uppblåsbara 

enheter med signaturer likt verkliga. 2010 skrev The Telegraph en artikel om en rysk 

anskaffning av bland annat uppblåsbara flygplan, missilbärande system och stridsvagnar. De 

uppblåsbara skenmålen bedömdes nyttjas i syfte att ge motståndaren falska underlag vid 

underrättelseinhämtning och därigenom vilseleda motståndaren. Skenmålen bedöms vara 

svåra att urskilja optiskt vid exempelvis flygspaning men uppgifter saknas om dessa har 

multispektrala egenskaper.26 Att ta i beaktan är att utbredningen på förmågan till nyttjandet av 

skenmål kanske är liten och att en artikel som denna kan vara konstruerad i syfte att vilseleda. 

Trots att en artikel kan vara konstruerad i syfte att vilseleda kan den leda till en osäkerhet 

genom att den ger vetskap om att förmågan finns i någon utsträckning, oavsett hur stor eller 

liten. Osäkerheten skulle exempelvis kunna innebära att ytterligare resurser måste läggas på 

upptäckta mål för att möjliggöra identifiering. 

1.3.3 Diskussion – Tidigare forskning 

Kostnadseffektivitet anses vara av vikt då den svenska marinen är liten och vid anskaffning 

måste vissa faktorer prioriteras. Med kostnadseffektivitet bör inte bara ekonomiska medel 

inkluderas utan också personal och förmågan till att verkan. Exempel skulle kunna vara att ett 

system med ingående personal skadas och personalen försätts ur stridbart skick. Systemet kan 

lagas men kan inte längre opereras av personal och förlorar därför sin effekt. System för att 

öka överlevnaden för verkliga enheter inklusive personal ses därför som en viktig faktor vid 

diskussion kring kostnadseffektivitet. 

Forskningen visar att skenmål med egenskaper för att vilseleda motståndarens sensorer kan 

bidra till att verkliga enheter kan skonas och därmed möjliggöra en lyckad operation. Den 

tidigare forskningen visar att möjligheterna finn för att utveckla avancerade tekniska skenmål 

med egenskaper som efterlikna verkliga mål inom flera olika spektra dock finns modern 

forskningen kring nyttjande av sådana skenmål på begränsad utbredning. Det saknas också 

                                                 
25 Andersson och Karlsson, Strukturella skenmål för marin miljö; Inledande studie, FOA, 2012, sid 21 
26 Osborn, Andrew, Russia orders £2000 inflatable copies of planes, tanks and missiles to fool enemies,  The Telegraph, 

2010-08-24, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/7961997/Russia-orders-2000-inflatable-copies-of-

planes-tanks-and-missiles-to-fool-enemies.html (Hämtad 2019-03-28) 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/7961997/Russia-orders-2000-inflatable-copies-of-planes-tanks-and-missiles-to-fool-enemies.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/7961997/Russia-orders-2000-inflatable-copies-of-planes-tanks-and-missiles-to-fool-enemies.html
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forskning inom integrering av moderna skenmål i en amfibiekontext kopplat till dess effekter 

samt dess möjligheter till ökad överlevnad för verkliga enheter.  

1.4 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att genom teorier om vilseledning undersöka den eventuella nyttan med 

integrering av skenmål i amfibiestriden samt undersöka bidragande effekter som kan öka 

sannolikheten för överlevnad för egna enheter. Arbetet syftar också till att utveckla framtida 

nyttjande av skenmål genom att vidga synfältet för hur dessa kan användas på stridsfältet. 

Uppsatsen avser besvara följande övergripande forskningsfråga:   

Hur kan användandet av skenmål för vilseledning bidra till ökad överlevnad i amfibiestriden? 

För att besvara den övergripande forskningsfrågan bryts den ned i frågeställningar: 

Vilka effekter har ett skenmål i amfibiestriden? 

Kan effekterna kopplas till ökad överlevnad?               

1.5 Centrala begrepp 

För att kunna skapa ensidig tolkning av de nyttjade begreppen i denna vetenskapliga text bör 

begreppen vara definierade för att skapa entydighet. Utan entydighet kan uttalanden lätt leda 

till förvirring och oklarheter. Begreppsförklaringen görs för att beskriva hur begreppen 

kommer att vara förankrade i uppsatsen. 

Vilseledning 

I denna uppsats avhandlas begreppet Vilseledning med stöd från Colonel Michael Dewar27 

och Lars Ulfvings28 teorier som de åtgärder som resulterar i att motståndaren presenteras en 

felaktig bild av verkligheten och därmed fattar beslut som för oss är gynnsamma. Främst 

kommer denna uppsats att avhandla åtgärder som görs genom nyttjande av tekniska 

hjälpmedel och inte åtgärder som görs taktiskt. Begreppet kommer nyttjas i såväl specifika 

situationer i analysen som i en större kontext i uppsatsens avslutande kapitel. 

 

 

 

                                                 
27

 Colonel Dewar, Michael, The art of deception in warfare, David & Charles, Newton Abbot, 1989 
28

 Ulfving, Lars, Överraskning och vilseledning: sovjetiska och ryska vilseledningsprinciper i krig och fred, Svenskt 

militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2006 
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Skenmål 

Ett skenmåls främsta syfte är att avleda intresset från de verkliga målen och kan delas in i två 

underkategorier, aktiva och passiva. Ett aktivt skenmål skulle kunna exemplifieras med ett 

automatiskt varningssystem som genererar vilseledning genom att utlösa remsor eller facklor. 

Det skulle också kunna vara ett system som aktivt sänder i vilseledande syfte. Ett exempel på 

det skulle kunna vara en sändande skenradarstation i syfte att vilseleda signalsökande 

robotar.29 

Ett passivt skenmål avser främst fysiska skenmål som efterliknar verkliga objekt. Skenmålet 

bör ha egenskaper som efterlikna det verkliga objektets genererade våglängd och signalstyrka. 

Utöver en visuell signatur bör skenmålet också alstra en relevant IR-signatur och 

radarområde. Ett skenmål bör med dagens teknik ha multispektrala egenskaper och därmed 

liknande egenskaper som den verkliga enheten inom alla våglängdsområden.30 

I denna uppsats kommer skenmål att avhandlas som både aktiva och passiva skenmål men 

inte åtgärder som görs för att i slutskedet av en avfyrning vilseleda en målsökare. 

Bekämpningskedjan 

Bekämpningskedjan är en modell framtagen för beräkning av sannolikheter för överlevnad 

och bekämpning för en enhet. Kedjan exemplifieras av Robert E. Ball31 genom att titta på 

sannolikheten för att ett flygplan bekämpas eller överlever. Sannolikheten innefattar en rad på 

varandra beroende händelser. Kedjan är multifunktionell och nyttjas i uppsatsen som 

analysverktyg för beräkning av sannolikheter för överlevnad för egna enheter vid nyttjande 

och icke-nyttjande av skenmål. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Försvarsmakten, Telekrig: lärobok för armén, Stockholm, 1997, sid 287 
30

 Ibid, sid 287–288 
31 Ball, Robert E., The fundamentalsof aircraft combat survivability analysis and design, 2.ed., American Institute of     

Aeronautics and Astronautics, New York, N.Y., 2013 
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Sensor 

Begreppet sensor likställs i denna uppsats med spaningsutrustning, en enhet vars syfte är att 

leta efter specifika typer av signaturer. Med signatur menas de värden som kan mätas från 

styrkan, intensiteten eller statusen av någon typ av fysiskt eller kemisk enhet över tid, rymd 

och/eller frekvens emitterar. Mätningarna för den fysiska signaturen kan exempelvis vara ett 

objekts dimensioner, temperatur eller signalstyrka, de fysiska signaturerna kommer att vara i 

fokus i uppsatsens diskussion kring ett skenmåls egenskaper.32 Signaturer nyttjas bland annat i 

smarta vapensystem för detektion vilket kräver underliggande underrättelseinhämtning om 

hur objektet ser ut för att kunna fylla sensorns bibliotek med måldata.33 

Överlevnad 

Begreppet kommer i uppsatsen att användas som sannolikheten att en enhet överlever fientlig 

påverkan med en sådan status att enheten fortsatt kan leverera verkan.  

1.6 Avgränsningar  

Analysen är sedd utifrån att nyttja skenmål i syfte att öka överlevnaden för egna enheter. 

Nyttjandet kommer att avgränsas till att inte titta på skenmål som syftar att vilseleda 

målsökare. Denna avgränsning är gjord på grund av en bedömning att de vapensystem som 

finns på marknaden idag är så pass avancerade att diskussion kring vilseledning av målsökare 

gör att uppsatsen blir allt för bred. Skenmålets egenskaper kommer att diskuteras fiktivt då 

möjligheterna till fysiska prov och försök inte anses möjligt inom ramen för arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Clark, Robert M., The technical Collection of Intelligence, CQ press, Washington, 2011, sid 1 
33 Ibid, sid 4 
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Uppsatsen skrevs ur ett militärtekniskt perspektiv och hade en utforskande ansats om 

nyttjandet av skenmål i en amfibiekontext. Uppsatsens frågeställning besvarades genom att 

det inledningsvis genomfördes en datainsamling som sedan möjliggjorde en modellering av 

scenarier. Utifrån scenarierna genomfördes en analys som sedan ledde till uppsatsens slutsats.  

Den insamlade data som nyttjas som underlag för analysen insamlades genom litteraturstudier 

som kompletterades med semistrukturerade intervjuer. Litteraturstudien genomfördes genom 

att analysera texter som var relevanta för uppsatsens innehåll i syfte att identifiera vitala fakta 

för uppsatsens syfte och frågeställning. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i syfte 

att förstärka och komplettera insamlade data, intervjuerna möjliggjorde även uppföljning om 

resonemang under intervjun saknades förståelse för. Den semistrukturerade strukturen 

medgav att respondenten gavs plats att fritt tala om de frågor som ställdes. De planerade 

frågorna hade ingen speciell ordning vilket ledde till att dessa kunde ställas när det kändes 

som mest naturligt i förhållande till de svar som gavs.34 Genom att flera intervjuer 

genomfördes kunde också vissa mönster utkristalliseras.35 Två respondenter valdes ut främst 

baserat på deras kunskap kring relevanta ämnen för uppsatsen. Den ena respondenten arbetar 

med forskning och utveckling av bland annat skenmål och därigenom kunde information fås 

om hur forskningen kring skenmål ser ut idag. Den andra respondenten har tidigare arbetat 

som utvecklingsofficer i amfibiebataljonen och arbetar nu på Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) med utveckling inom amfibiestriden. Respondenten bistod med 

komplettering till litteraturen gällande amfibiebataljonens samt en tänkt motståndares möjliga 

agerande i det modellerade scenariot. 

Scenariomodelleringen genomfördes för att skapa ett fiktivt fall för att bygga analysen på. För 

att strukturera analysen nyttjas ett analysverktyg. Verktyget som nyttjades var 

Bekämpningskedjan. Utifrån kedjans innehållande sannolikhetsfaktorer kunde nyttjande och 

icke-nyttjande av skenmål diskuteras för att utifrån resultatet lättare kunna motivera 

                                                 
34

 Blomkvist, Pär & Hallin, Anette, Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2014, sid 70–71 
35 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, sid 260 
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slutsatserna.36 Slutligen genomfördes en sannolikhetsberäkning där värdena i beräkningen 

baserades på egna resonemang med syfte att påvisa eventuell effekt av nyttjande av skenmål.  

2.2 Validitet 

Den datainsamlingsmetod som genomfördes innebar att en viss tolkning av texterna behövde 

göras vilket kan ha lett till att tolkningen skulle varit annorlunda beroende på vilken individ 

som bearbetat texterna. Trots att fler intervjuer genomfördes var mängden alldeles för liten för 

att kunna dra väl motiverade slutsatser kring mönster och gav därför även här utrymme för 

tolkning. 

Den avgränsning i fallstudien som valdes att genomföras kan ha lett till att slutsatserna enbart 

är applicerbara i det valda fallet med de valda förutsättningarna, så kallad intern validitet, 

vilket leder till att slutsatserna i ett annat fall inte behöver överensstämma. Istället hade en 

teoriprövande studie kunnat genomföras för att skapa en extern validitet, men då är istället 

teorin i fokus och inte fallet som teorin prövas på. 37  

De värden som presenterades under sannolikhetsberäkningen skapades utifrån egna 

resonemang vilket kan generera en osäkerhet kring dem trots att de var motiverade. Syftet 

med beräkningen var dock att påvisa en viss effekt och inte att ta fram exakta värden. Hade 

istället en metod nyttjats där respondenten i intervjun skulle fått sätta rimliga värden inom ett 

intervall hade troligtvis mer rättvisande värden på de olika sannolikheterna kunnat genererats 

och därmed ökat resultatets validitet.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, sid 141 
37 Ibid, sid 89 
38

 Hubbard, Douglas W., How to measure anything: finding the value of intangibles in business, Third edition., John Wiley 

& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, sid 230-231 
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3. Teori 
3.1 Konsten att vilseleda – Colonel Michael Dewar 

Colonel Michael Dewar är erkänd inom ämnet Vilseledning och skrev 1989 boken The art of 

deception in warfare och var då en av de första som sammanställt en bok om fenomenet. 

Dewar beskriver vilseledning som en åtgärd som görs för att kunna styra motståndarens 

beslutstaganden eller icke beslutstaganden.39 Han skriver att mönster skall skapas för att 

kunna projicera falska bilder av verkligheten för att i sin tur kunna dölja annan verksamhet.40 

En vilseledande åtgärd kräver stor kontroll och koordinering för att önskat utfall skall kunna 

uppnås och operationen skall därför styras centralt. För att kunna planera en 

vilseledningsoperation krävs god underrättelse, detta för att kunna få underlag för att åtgärden 

ens skall kunna påverka motståndaren eller påverka denne på önskat sätt. En noggrann plan 

måste därför konstrueras där varje förväntad reaktion från en motståndare måste planeras 

för.41 En annan princip han beskriver är vikten av att åtgärden måste överensstämma med 

normalbilden våra enheter vanligtvis agerar inom. Informationen motståndaren får om 

pågående verksamhet skall om möjligt presenteras på flertalet av motståndarens sensorer. 

Presentationen får däremot inte vara för tydlig i syfte att inte skapa misstänksamhet utan 

endast leda till att motståndaren nappar på betet.42 Dewar skriver också om att all vilseledning 

har ett bäst-före-datum då medvetenhet om att olika typer av vilseledning driver utvecklingen 

av motmedel för att urskilja vilseledningarna från den verkliga verksamheten.43 

Dewar diskuterar i en stor del av boken ryskt agerande gällande vilseledning. Han menar att 

det ryska försvaret har vilseledning i blodet och begreppet vilseledning eller Maskirovka är 

djupt förankrat i deras uppträdande. Vilseledningen inom rysk försvarsmakt beskrivs av 

Dewar som ofrånkomlig i deras krigföring och nyttjas på alla plan såväl taktiska, operativa 

som på strategisk nivå. 44 I boken framkommer också att vilseledande åtgärder är så djupt 

förankrade att de till och med är ordersatta, åtgärderna görs i syfte att få sin motståndare att 

slösa resurser av begränsad art på falska mål. Kreativitet är av vikt för att vilseledning inte ska 

bli stereotypisk eller repetitiv, eftersträvansvärt är att den förändas eller nyskapas över tid.45 

                                                 
39 Colonel Dewar, Michael, The art of deception in warfare, David & Charles, Newton Abbot, 1989, sid 15 
40 Ibid, sid 19 
41 Ibid, sid 14 
42 Ibid, sid 15 
43 Ibid, sid 10 
44 Ibid, sid 83 
45 Ibid, sid 88–89 
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3.2 Överraskning och vilseledning - Lars Ulfving 

Lars Ulfving talar om vilseledning som en faktor för att skapa exempelvis handlingsfrihet, 

överraskning och lokal överlägsenhet. Likt Dewar nämner han ryskt agerande inom 

vilseledning och beskriver handlingarna som aktiviteter som syftar till att göra tiden för 

möjliga motåtgärder för kort för motståndaren sedan upptäckt av verklig pågående 

verksamhet.46 Han menar att genom nyttjandet av okonventionella medel och metoder, 

överraskning och vilseledning, skapa en ”…dynamik i det operativa förloppet som i bästa fall: 

…” medför fördröjning, förvirring, kaos och panik hos försvararen eller motståndaren. 

Faktorerna kan medföra att tidsbrist uppstår och därmed minskad förmåga till motverkan och 

möjlighet att återta ett förlorat initiativ innan målet med operationen uppnåtts.47 

För att uppnå vilseledning beskriver Ulfving ett antal fenomen för att vilseledningen skall 

lyckas. Han inleder med att endast de vilseledande åtgärderna utförs som motståndaren kan 

observera, analysera och därmed också kunna reagera på. Den vilseledande åtgärden skall 

genomföras realistiskt, det vill säga tillräckligt svårupptäckt, med tillräckligt stor insats, och 

vara tillräckligt sannolik för att verka trovärdig. De vilseledande åtgärderna skall kunna 

nyttjas för att få verklig verksamhet att drunkna i bruset om denna inte kan döljas på annat 

sätt. Originalitet och samordning skall eftersträvas i den vilseledande åtgärden, samtidigt visar 

man avsiktligt fantasilöshet och oordning, varvid verkliga avsikter och åtgärder döljs.48 

3.3 Teorisammanfattning - Vilseledning 

Genom reflektioner kring teorierna har en övergripande slutsats dragits om att teorierna är 

generella men att de går att nyttja som stöd i alla typer av vilseledningsoperationer eller 

processer oavsett om de behandlas på strategisk, operativ eller taktisk nivå. 

Vilseledning genomförs i syfte att skapa osäkerhet och kaos hos motståndaren eller ge fel 

beslutsunderlag så att denna fattar felaktiga beslut eller med fördröjning i reaktion. 

Vilseledningsåtgärderna påverkar såväl fysiskt som psykiskt och fungerar därför som en 

styrkemultiplikator, åtgärden kan alltså vara liten men utfallet av den kan bli betydligt större. 

Utfallet kan vara att motståndaren gör av med resurser i form av tid eller verkansdelar på fel 

mål. 

                                                 
46 Colonel Dewar, Michael, The art of deception in warfare, David & Charles, Newton Abbot, 1989, sid 26 
47 Ulfving, Lars, Överraskning och vilseledning: sovjetiska och ryska vilseledningsprinciper i krig och fred, Svenskt 

militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2006, sid 13-14 
48

 Ibid, sid 25–26 
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En faktor som tas upp gemensamt i teorierna är bland annat att vilseledningsoperationen skall 

upplevas av motståndaren som normal. En vilseledande åtgärd skall därför inte skilja sig från 

den verksamhet förbandet normalt ägnar sig åt utan bör vara trovärdig kopplat till vad som 

förväntas. Vilseledning skall också kunna leda till att den verkliga verksamheten drunknar i 

bruset och därmed möjliggöra verksamhet som motståndaren får svårt att uppfatta och 

urskilja. Vilseledningsåtgärderna kan också göras för att dra uppmärksamhet till sig, detta 

skulle exempelvis kunna vara genom att bedriva en viss typ av verksamhet för att få 

motståndaren att tro att ett visst agerande skall ske. Uppmärksamheten bör fångas på flera av 

motståndarens sensorer i syfte att öka trovärdigheten i åtgärden men skall inte överdrivas i 

syfte att inte skapa misstänksamhet. 

En annan faktor som urskilts i analysen av teorin är vikten av god samordning och planering. 

Operationen måste vara välplanerad både för att den ska bli trovärdig, för att åtgärder inte 

skall göras i onödan och att motståndaren agerar på ett överraskande och oplanerat sätt. 

Slutsatsen kring vilseledning är att, vid effektivt nyttjande, kan stora fördelar dras i form av 

osäkerhet. Osäkerhet i form av exempelvis kapacitet, klassificering av mål, verkanseffekt, 

lokalisering, planerad och pågående verksamhet. 

Det som främst kommer att stå till grund för analysen i senare skede i uppsatsen är: 

• Vilseledning måste genomföras på ett sådant sätt att motståndaren uppfattar den som 

trovärdig. Vid användande av skenmål måste därför skenmålet anta egenskaper och 

uppträda i enlighet med förväntat normalbild. 

• Vilseledning bör ske inom flera spektra, ett skenmål bör därför ha multispektrala 

egenskaper. 

• Vilseledningsåtgärderna bör vara väl integrerade och planerade inom striden för att 

önskat utfall ska ske. 

• Vilseledning kan skapa osäkerhet hos en motståndare och därmed öka sannolikheten 

för överlevnad genom att motståndaren väljer att verka mot fel mål eller att ingen 

åtgärd alls genomförs. 
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3.4 Skyddslöken 

För att avgöra i vilket skede ett skenmål skulle kunna nyttjas i syfte att skapa egenskydd 

nyttjades begreppet Layered Survivability eller Skyddslöken.49 Skyddslöken är en modell över 

olika typer av skyddande åtgärder som kan identifieras för att öka överlevnaden för en 

enhet/system. Skydd definieras som alla åtgärder som görs i syfte att minimera fientlig 

verkan. Modellen kan nyttjas vid framtagning av ett nytt system för att överväga olika typer 

av förmågor för att finna en balans mellan systemets egenskaper och dess sannolikhet för 

överlevnad. Viktigt i en analys av ett systems förmåga till egenskydd är därför 

dimensioneringen av hot och uppgift för att utifrån det kunna forma systemets egenskaper.50 

Exempel på balans skulle kunna var tyngd i form av pansar och rörlighet, ju tyngre och större 

desto sämre rörlighet.  

Begreppet illustreras enligt Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Layered Survivability/ Skyddslöken (Horton 1996)51 

 

 

 

 

                                                 
49 Horton, and Optimetrics Inc Ann Arbor Mi., Ground Vehicle System Integration (GVSI) and Design Optimization Model., 

1996 
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Ibid, sid 13 
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De känslighetsreducerande åtgärderna innefattar åtgärder för att förhindra upptäckt och träff. 

För att förhindra upptäckt används vanligen storleks- och signaturanpassande åtgärder i syfte 

att undgå fientliga målsökande system. För åtgärder gällande minskad sannolikhet för träff 

gäller vanligtvis kringgående taktiska åtgärder och motåtgärder. De taktiska åtgärderna 

innefattar vanligtvis hög grad av rörlighet och motåtgärderna skulle exempelvis kunna 

innefatta olika typer av varningssystem, båda åtgärderna kräver hög grad av underrättelse 

och/eller situationsmedvetenhet.52 

Med sårbarhetsreducerande åtgärder menas de åtgärder som görs i syfte att skydda systemet 

strax innan eller när verkansdelen träffat enheten. Åtgärder för att förhindra penetration skulle 

kunna vara att systemet är försett med pansar. Det innersta lagret i löken, reducering av 

restverkan, innefattar de egenskaper systemet har för att skydda personalen. Det kan 

exempelvis vara att systemet är konstruerat med splitterreducerande material eller att 

brandreducerande åtgärder har integrerats i systemets utformning.53 

Det lagret i löken som ses som väsentligt för denna uppsats i analysen kring nyttjande av 

skenmål är under de känslighetsreducerande åtgärderna. Att nyttja skenmål i syfte att undgå 

upptäckt av de verkliga enheterna korrelerar även med att verkan mot enheterna undviks då 

lagren i löken är beroende av varandra. 

3.5 Bekämpningskedjan 

Modellen kommer att nyttjas för att från motståndarens perspektiv titta på det scenario som 

senare kommer presenteras i uppsatsens analysdel. 

Bekämpningskedjan (se Figur 2) modellerades av Robert E. Ball för att värdera överlevnad av 

en enhet, i detta fall ett flygplans överlevnad i operation med fientligt luftvärn. Ball 

modellerar sannolikheterna likt ett träd där de olika faserna presenteras enligt följande: 

PA – Sannolikheten att vapensystemet är aktivt. 

PD|A – Sannolikheten att vapensystemet upptäcker ett flygplan givet att enheten är aktiv. 

PL|D – Sannolikheten att vapensystemet avfyrar en robot givet att flygplanet är upptäckt. 

PI|L – Sannolikheten att roboten fungerar och låser på målet givet att roboten avfyrats. 

PH|I – Sannolikheten att roboten träffar flygplanet givet att roboten har låst på målet. 

                                                 
52 Horton, and Optimetrics Inc Ann Arbor Mi., Ground Vehicle System Integration (GVSI) and Design Optimization Model., 

1996, sid 13 
53 Ibid, sid 14 



Kd. 631 Sofia Taflin  OP 16–19 

19 

 

PK|H – Sannolikheten att robotens splitter ger fullgod verkan så att flygplanet bekämpas och 

störtar givet att roboten har träffat målet. 

PS – Sannolikheten att bekämpningen misslyckas och flygplanet klarar sig från beskjutningen. 

Träddiagrammet som illustreras nedan i Figur 2 visar att sannolikheterna är beroende av 

varandra och variablerna skrivs därför exempelvis som PD|A, sannolikheten för att flygplanet 

upptäcks givet att vapensystemet är aktivt. Om någon av sannolikheterna ej infaller kommer 

flygplanet att klara sig enligt modellens vänstra sida eftersom faserna för en bekämpning är 

beroende på varandra. 54 

 

Figur 2. Bekämpningskedjan enligt Robert E. Ball 

Trädets högra sida är för en motståndare framgångsrika utfall av den specifika fasen medan 

den vänstra är misslyckande i den specifika fasen.55 Modellens generalitet medger att den går 

att applicera på olika typer av fall vid undersökning av sannolikhet för överlevnad kontra 

bekämpning. 

                                                 
54 Ball, Robert E., Fundamentals of Aircraft Combat Survivability Analysis and Design (2nd Edition, American Institute of 

Aeronautics and Astronautics, 2003, sid 10-11 
55 Ibid, sid 12 
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Kedjan kommer att stå till grund för analysverktyget som senare kommer att nyttjas vid 

analys av användandet av skenmål. 

PA kommer i analysen att hanteras som sannolikheten att den fientliga enheten är aktiv och 

fungerar. Här kommer också motståndarens förmågor vid en eventuell landstigning att 

diskuteras. 

PD|A kommer att innebära sannolikheten att en fientlig enhet upptäcker en av våra egna 

enheter, här diskuteras både sannolikheten för upptäckt av verkliga enheter och av skenmål. 

Sedan kommer PL|D att diskutera gällande sannolikheten att motståndaren väljer att verka mot 

upptäckt enhet. Vidare kommer sannolikheterna PI|L, PH|I och PK|H att slås samman till en 

faktor, sannolikhet för bekämpning PBEK givet att systemet verkat mot enheten, då en 

avgränsning görs att skenmålen i analysen inte nyttjas för att vilseleda målsökare.  
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4. Empiri 

För att värdera ett systems egenskaper, enligt Skyddslöken, är en dimensionering av hot och 

uppgift viktigt. Under empiriavsnittet motiveras därför den främsta uppgiften och utifrån den, 

motståndarens prioriterade mål. Avsnittet inleder med en genomgång av tidigare nyttjande av 

skenmål och skenmål idag, för att sedan presenteras Amfibiebataljonens uppgift och 

operationsmiljö samt en beskrivning av den bedömda motståndarens förmågor och troliga 

agerande.  

4.1 Skenmål 

Historiskt sett har skenmål nyttjats bland annat genom passiva skenmål, det vill säga mål som 

med blotta ögat eller genom andra sinnen upplevs vara en faktisk enhet. Ett exempel på en så-

dan händelse var under operation Fortitude South där brittiska trupper nyttjade skenmål i syfte 

att skapa vilseledning. Skenmålen hade antagit skepnaden av landstigningsfarkoster med hjälp 

av bland annat stålrör och canvasdukar. För att uppnå ökad trovärdighet spriddes olja ut i vatt-

net, rök tillsågs komma från vad som skulle efterlikna avgasrör samt att personal nyttjades för 

att gå mellan skenmålen. För ytterligare trovärdighet nyttjades även radiosamband mellan de 

falska och verkliga enheterna. Detta nyttjades för att vilseleda ytterligare sensorer utöver syn, 

lukt och hörselintryck.56 Operation Fortitude South krävde stora resurser och britterna hade 

enheter enbart avsedda för att genomföra vilseledningsoperationer. Enheterna under Fortitude 

South bestod av en enhet för visuell vilseledning, en för vilseledning genom ljud och en annan 

för elektronisk vilseledning. Operationen var inte bara personalkrävande utan också tidkrä-

vande, enheterna övade i tre månader för att operationen skulle bli så verklighetstrogen som 

möjligt.57 Operationen kan ha varit en bidragande faktorn till att de tyska enheterna under en 

lång tid trodde att invasionen vid Normandie var en skenmanöver för att det verkliga anfallet 

skulle gå mot Pas de Calais. Colonel Michael Dewar menar att om det inte hade varit för op-

eration Fortitude South hade slaget vid Normandie kunnat bli betydligt svårare.58  

Att uppfattas som något som egentligen inte överensstämmer med den mottagna bilden 

nyttjades också i Sverige under tiden kring kalla kriget. Under en övning inom den svenska 

marinen samarbetade ytstridsenheter med stridsbåtar försedda med radarreflektorer som 

möjliggjorde att stridsbåtens radarmålarea efterliknade ytsrtridsenhetens. Stridsbåtarna kunde 

                                                 
56 Barbier, Mary, D-Day Deception: Operation Fortitude and the Normandy Invasion [Elektronisk resurs], Praeger, 2007, sid 

76-77 
57

 Ibid 
58

 Colonel Dewar, Michael, The art of deception in warfare, David & Charles, Newton Abbot, 1989, sid 74 
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sedan genomföra ett skenanfall i skydd av mörkret, detta ledde till att motståndaren vilseledes 

i tron om att de upptäcka radarmålareorna var ytstridsenheter och agerade därefter. 

Delar inom den svenska marinen samarbetade under en övning genom att förse stridsbåtar 

med radarreflektorer för att kunna efterlikna svenska korvetter bekämpa en motståndarsidas. 

Genom att blivit försedda med en radarmålarea av storleken korvett och genom att hålla en 

realistisk hastighet kopplat till en korvetts uppträdande ledde vilseledningen till att 

motståndaren fingerat insatte Robot 15 mot stridsbåtarna. Motståndarens agerande 

möjliggjorde robotanfall från egna korvetter mot motståndarens fartyg.59 

4.2 Amfibiebataljonens uppgifter och dess operationsmiljö 

”Amfibiebataljon skall kunna ta, bestrida och utöva kontroll över/inom område med såväl sjö 

som landterritorium mot en motståndarens förband utrustade med landstignings-, handels- och 

småfarkoster, stridsfordon, lågflygande helikoptrar och UAV” 60 och härvid bland annat 

kunna hindra en motståndare upp till bataljons storlek samt öppna sjö- och landvägar och 

hålla dessa öppna. Uppgifterna skall kunna lösas i såväl skärgårdsterräng som längst öppen 

kust, i urbaniserade hamnområden, i floder och floddeltan, i större inre vatten samt en bit från 

kustzonen. 61 Den unika operationsmiljön möjliggör fördelar och nackdelar under striden och 

är en viktig del av taktiken och kan nyttjas vid förflyttning, eldgivning och som skydd.62 

Bataljonen är dimensionerad för att kunna lösa sjöfartsoperationer och inom ramen för det 

kunna genomföra sjömålsstrid. 63 Sjömålsstriden ses som bataljonens främsta uppgift vid en 

fientlig landstigningsoperation.64 Optimal verkan fås genom en kombination av direkt- och 

indirekt eld samt minor.65  

4.2.1 Främsta uppgift vid en fientlig landstigningsoperation 

För att skapa en rimlig storlek på analysen och för att titta på ett rimligt område för nyttjande 

av skenmål har en avgränsning gjorts i ett av skedena. Avgränsningen innefattar att endast 

titta på en typ av enhet för att utifrån den kunna titta på nyttjande av skenmål i syfte att öka 

överlevnaden för enheten. Enheten identifieras genom att först titta på bataljonens främsta 

                                                 
59

 Lärare-Radarlära, FMTS, E-post 2019-03-06 
60 TPM 3.6.1 (A), Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon, 01-6 
61 Ibid 
62 Ibid, 02-1 
63 Ibid, 01-0  
64

 Fd. Utvecklingsofficer – Indirekt bekämpning, SSS, Intervjuad 2019-03-17 
65 TPM 3.6.1 (A), Taktiska procedurer för marinstridskrafterna, Amfibiebataljon, 04-2 
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uppgift i en landstigningsoperation, sjömålsstrid, för att utifrån den uppgiften se vilken enhet 

som kan komma att bli specifikt utsatt för bekämpning. 

Bataljonens främsta verkansdel för sjömålsstrid, så som den är organiserad idag, är Robot 17. 

Systemet är en sjömålsrobot med semiaktiv lasermålsökare och en räckvidd på ca 6-8km. 

Roboten leds in med laser genom en eldledningsgrupp/eldledare och gruppen/ledaren är 

därför av stor vikt att skydda för att möjliggöra verkan. I ett amfibieskyttekompani finns en 

bekämpningspluton, plutonen delas sedan upp i en eller två eldenheter. Ingående i en eldenhet 

är en eldledare och en till flera robotgrupper. Robotgrupperna grupperar ofta skyddat och 

behöver inte ”Line-of-sight” för att kunna verka, dock kräver eldledningen visuell kontakt 

med målet. Motståndaren kan genom kunskap om systemets maxräckvidd på ett ungefär veta 

inom vilket område eldenheterna måste gruppera för att kunna verka och därmed dra 

slutsatser om var enheterna troligast finns grupperade. I en intervju med en före detta 

utvecklingsofficer inom Indirekt bekämpning framgår det att utöver att veta på ett ungefär var 

enheterna befinner sig söker motståndaren efter andra indikatorer på var grupperna finns 

främst genom att söka efter optik och värmesignaturer.66  

För att öka sannolikheten för överlevnad för eldledningsgrupperna och egentligen för hela 

bataljonen gäller det att fram till skedet där bataljonen levererar verkan mot prioriterade mål, 

undgå upptäckt. För att undgå upptäckt skulle skenmål kunna vara ett effektivt hjälpmedel för 

att skapa en normalbild för bataljonens ingående delar att dölja sig i. 67 Med normalbild menas 

att motståndaren vet om att skenmål är en integrerad del i krigföringen och medger därför en 

konstant osäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 Fd. Utvecklingsofficer – Indirekt bekämpning SSS, Intervjuad 2019-03-17 
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4.3 Motståndaren 

Den motståndare som Sverige kan kommer att möta vid ett angrepp idag disponerar 

högteknologisk utrustning och välutbildad personal. Angreppet görs genom överraskning och 

bekämpning där viktiga samhällsfunktioner slås ut i syfte att lamslå vilja och förmåga till 

motstånd.68 Överraskning, vilseledning och psykologisk krigföring är något som motståndaren 

lägger stor vikt vid.69 

Allmänt är system för lednings- och underrättelsefunktionerna samt indirekt eld prioriterade 

system för motståndaren att slå ut i syfte att försvåra bekämpning av dennes enheter. På 

taktisk nivå för motståndaren ingår främst attackhelikoptrar, markrobotar, artilleri, televapen 

och UAV-system.70 

Motståndaren bedöms genomföra kraftsamlade operationer innefattande luftlandsättning ofta 

samordnat med landstigning och framryckning på marken. För landstidningsföretag används 

normalt marininfanteriförband som har till uppgift att ta och säkra brohuvud för efterföljande 

marinstridskrafter för styrketillväxt så som Ro-Ro fartyg (Roll on- Roll off).71 För att en 

landstigningsoperation skall vara effektiv krävs god samordning av motståndarens flyg-, sjö- 

och markstridskrafter. 72  

Motståndarens största hot i den organisation vi har idag kopplat till en landstigningsoperation 

och amfibiebataljonen är minor och Robot 17.73  

Motståndaren har tillgång till såväl optik- som värmesökande sensorer, att belysa är dock att 

den optiksökande sensorn är mycket känslig för störningar från naturliga linser. Störningarna 

så som glasrutor och andra reflekterande ting i skärgårdsmiljön kan i en optiksökande sensor 

uppfattas som optik och utlöser därmed larm för kontakt med lins trots att det inte existerar. 

Den svenska skärgårdsmiljön och dess speciella natur innehåller klippor och annan materiel 

som kan absorbera solens strålning och anta liknade signatur som militära enheter och därmed 

störa en motståndares värmesökande sensorer.74  

                                                 
68

 Försvarsmakten, Handbok Markstrid - motståndaren, Stockholm, 2016, sid 15 
69 Ibid, sid 16 
70 Försvarsmakten, Handbok Markstrid - motståndaren, Stockholm, 2016, sid 15 
71 Ibid, sid 16 
72 Ibid, sid 43 
73 Fd. Utvecklingsofficer – Indirekt bekämpning SSS, Intervjuad 2019-03-17 
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4.3.1 Landstigningsoperation 

Under denna rubrik presenteras motståndarens bedömda agerande vid en eventuell 

landstigningsoperation. Presentationen kommer att stå till grund för de fall som sedan 

kommer att konstrueras för analys. 

Motståndaren bedöms har god kapacitet till landstigning men är trots det sårbar vid en 

landstigningsoperation på såväl öppet vatten som inomskärs. Operationen är resurskrävande 

och kräver bland annat eskort av landstigningsfarkosterna från både ytstridsfartyg samt jakt- 

och attackhelikopter. Stora resurser behöver också läggas på röjning av minor i farleder och 

på landstigningsstränder. Motståndaren är också beroende av stora hamnkapaciteter redan i 

inledande skede för tillräcklig styrketillväxt och har därför ett begränsat val av platser. Skulle 

syftet med den inledande landstigningen inte uppnås kommer förbandet ha begränsad 

möjlighet till manövrering och försvarsstrid i fortsatt skede.75 

Operationen är bedömd att genomföras i ett antal skeden och motståndaren bedöms i 

inledande skede genomföra planerings- och inhämtningsarbeten i syfte att skapa planerings- 

och beslutsunderlag. I det här skedet opererar mindre fientliga specialförband i området för 

informationsinhämtning där operationen kan komma att ta plats. Underlaget kan sedan 

komma att ligga till grund för nästa skede, för- och skenbekämpning. Förbekämpningen riktas 

mot våra flyg- och sjöstridskrafter samt kustförsvar och markstridsförband. Bekämpningen 

sker också mot den kuststräcka avsedd användas för landstigningen. Skenbekämpning sker 

mot terräng som inte kommer att användas för landstigningen i syfte att vilseleda. I analysen 

kommer skedet att benämnas: Planering, inhämtning, för- och skenbekämpning. 

Efter att motståndaren har genomfört det första skedet påbörjas förflyttning av enheter. I detta 

skede genomförs bland annat luftlandsättning och minröjning i området kring landstigningen. 

Det är i detta skedet som landstigningsstyrkan påbörjar förflyttning in i skärgården och 

Amfibiebataljonens främsta uppgift, bekämpning av sjömål påbörjas. Striden riktar in sig mot 

de prioriterade målen enligt prioriteringsordningen och även här ses en nytta med nyttjande av 

skenmål. I detta skede är förbekämpningen redan genomförd och motståndarens fartyg 

genomför nu bekämpning i realtid genom att främst söka efter optik och värmestrålning för att 

finna de kärnenheter som möjliggör verkan med Robot 17. Detta skede är den del som är vald 

att nyttas i analysen och kommer innefatta nyttjande av skenmål i skede: Framryckning. 76 

                                                 
75

Försvarsmakten, Handbok Markstrid - motståndaren, Stockholm, 2016, sid 21 

76 Ibid, sid 145-146 



Kd. 631 Sofia Taflin  OP 16–19 

26 

 

5. Scenariomodellering  

Baserat på det empiriska underlag som presenterats har en scenariomodellering skapats för att 

möjliggöra analys av nyttjande av skenmål. Scenariot är indelat i två skeden enligt empirin, 

Skede 1 – Planering, inhämtning, för- och skenbekämpning och Skede 2 – Framryckning. 

Läget i modelleringen kommer att baseras på följande. Sverige är i konflikt med Grannland 

och det finns indikationer på att motståndaren kommer att genomföra en 

landstigningsoperation. Landstigningsstyrkan är bedömd att gå mot djuphavshamnen i 

Kapellskär och amfibiebataljonen har inom ramen för en kustförsvarsoperation fått i uppgift 

att hindra landstigning. Läget är tillfört från amfibiestridssektionen på Berga och är endast ett 

exempelscenario, scenariot är en del av en större kontext och är därför komprimerad för att 

skapa logik för uppsatsens innehåll och argumentation kring nyttjande av skenmål integrerat i 

striden. I dessa två skeden kommer analysen endast titta på landbaserade enheter och inte 

minor.  

Scenariot i stort lyder enligt följande, bataljonen är grupperad i området kring Kapellskär och 

bataljonen har sin ledningsplats i anslutning till Blidö. Norr om farleden in till Kapellskär är 

ett amfibieskyttekompani grupperat (se Bild 1). Dessa två delar ur bataljonen är de som valts 

ut för analysen, övriga enheter kommer att förbises och har därför inte placerats ut på kartan.  

Bild 1. 77 Bataljonens grupperingsområde i stort, ett amfibieskyttekompani och bataljonens ledningsplats. 

I Skede 1 letar motståndaren bland annat efter bataljonens position och gör detta genom att 

exempelvis söka efter emitterade signaler från bataljonens radiokommunikation. Viss typ av 
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signalering kommer att behöva göras inom bataljonen och är därför också svår att helt 

eliminera för att undgå upptäckt.  Motståndaren bedöms ha tillgång till signalsökande sensorer 

och Bild 2 illustrerar signaturen för bataljonens ledningsplats. 

Bild 2. 78 Bataljonens ledningsplats i Skede 1. 

Vidare i Skede 2 analyseras nyttjandet av skenmål i syfte att öka överlevnaden för 

eldledningsgrupperna som i den insamlade data bedömdes vara en kritisk enhet för att 

möjliggöra verkan med Robot 17. Enheterna är grupperade i kompaniområdet, norr om 

farleden, innefattande två eldenheter varav två eldledningsgrupper och tre robotgrupper.    
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(Se Bild 3.) Motståndaren bedöms ha tillgång, utöver signalspanande enheter, till bland annat 

optik- och värmesökande sensorer. 

Bild 3. 79 De två eldenheterna utgrupperade i kompaniområdet kring farleden in till Kapellskär. 
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6. Analys 

Nedan följer den analys baserad på modelleringen med hjälp av analysverktyget, 

bekämpningskedjan. Analysen innefattar Skede 1 och 2 och kommer att analyseras utifrån 

nyttjande och icke-nyttjande av skenmål.  Sedan avslutas analysen med en exemplifierande 

sannolikhetsberäkning för överlevnad av enheterna i Skede 2 vid nyttjande av skenmål. 

6.1 Skede 1 – Planering, inhämtning, för- och skenbekämpning 

Enligt givna premisser i modelleringen är bataljonens ledningsplats grupperad kring Blidö. 

Eftersom behovet av kommunikation inom bataljonen kommer att vara nödvändigt kan också 

sannolikheten för upptäckt av ledningsplatsen komma att öka på grund av de signaler som 

emitteras. Om skenmål med samma signaturegenskaper som ledningsplatsen skulle kunna 

nyttjas och placeras ut på ett större område i operationsmiljön skulle istället en eventuell bild 

enligt Bild 4 komma att presenteras. Området där bataljonen kan befinna sig i blir större samt 

att det nu uppstår fyra olika pejlingsriktningar vilket bidrar till vilseledning gällande i vilken 

riktning den verkliga ledningsplatsen befinner sig. 

Bild 4. 80 Nyttjande av skenmål i syfte att vilseleda motståndaren om bataljonens ledningsplats. 

Utifrån detta diskuteras nyttjande och icke-nyttjande av skenmål i följande analys i Skede 1 

med hjälp av analysverktyget. 

PA – Sannolikheten att vapensystemet är aktivt 

Vid en fientlig landstigningen bör antagandet göras att motståndaren har genomfört 

förberedelser som syftar till anpassning av system för att både kunna verka mot och upptäcka 
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våra signaturer. Motståndarens förmåga ses därför som väl uppdaterad och fungerande. De 

anpassningar som har gjorts behöver dock inte innebära att samtliga av motståndarens system 

har samma förmågor vilket innebär att enstaka plattformar har förmågan att upptäcka vissa 

typer av signaturer. Det kan finnas faktorer som kan komma att påverka om motståndarens 

system är fungerande, bland annat bör system i någon utsträckning ha vissa funktionella 

problem som kan komma att minska sannolikheten för att enheterna är aktiva med samtliga 

sensorer. 

Denna sannolikhet ses inte påverkas vid nyttjande av skenmål och kommer därför i vidare 

analys att anta samma värde oberoende av nyttjande av skenmål eller ej. 

PD|A – Sannolikheten att vapensystemet upptäcker enheten, givet att systemet är aktivt. 

Skärgårdsmiljön bör i någon utsträckning innebära störning vid signalspaning dock bör 

signaler emitterade av militära enheter vara möjliga att urskilja, detta på grund av de militära 

frekvensband som i normalbilden nyttjas vid militära operationer. I ett scenario där 

signalemitterande skenmål inte nyttjas bör en riktning och ungefärlig plats rimligen kunna 

pejlas, skulle däremot skenmål placeras ut skulle en motståndare nu istället presenteras ett 

antal riktningar där den eventuella ledningsplatsen befinner sig på. Skenmålen skulle också 

kunna ges förstärkta, men trovärdiga, signaturegenskaper i syfte att leda uppmärksamheten 

ifrån det verkliga målet och därmed ytterligare minska sannolikheten att det verkliga målet 

upptäcks. 

PL|D – Sannolikheten för vapenverkan, givet att enheten är upptäckt. 

Är platsen klassificerad som en möjlig ledningsplats dras slutsatsen om att någon form av 

åtgärd från motståndarens sida kommer att göras. Ledningsplatsen ses även som ett pririterat 

mål i inledande delar av operationen i syfte att slå ut bataljonens ledning. Troligtvis väljer 

motståndaren att verka med något typ av vapensystem mot platsen, motståndaren kan dock 

välja att kringgå i syfte att undgå enheten men detta ses som en mer resurskrävande åtgärd än 

att verka mot platsen. 

PBEK – Sannolikheten att enheten bekämpas, givet att vapenverkan avgetts. 

Beroende på vapensystem motståndaren väljer att verka med kommer sannolikheten för 

bekämpning att förändras, exempelvis bör träffbilden och verkan skilja sig för en allmålspjäs 

styrd av en skytt kontra en avfyrad precisionsrobot. Träffbilden är också beroende på 
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egenskaperna hos verkansdelen, exempelvis bör träffbilden skilja emellan en verkansdel med 

luftbrisad kontra direktträff. 

Slutsats Skede 1 

Motståndarens förmåga bör vid en fientlig landstigning antas vara aktiv och ha förmåga att 

hitta och verka mot våra enheters signaturer, det skulle exempelvis kunna vara att 

motståndaren är utrustad med rätt signalspaningsutrustning för att, med rätt förutsättningar, 

upptäcka eventuell signalering. 

Skenmålen kan nyttjas för att skapa en miljö med många vilseledande faktorer, exempelvis 

flera utplacerade signalemitterande skenmål. Skenmålen leder till att motståndaren upptäcker 

många sändande enheter med likadan signatur som denne letar efter. Upptäckten kan leda till 

att motståndaren tvingas bekämpa samtliga mål i syfte att säkerställa att de verkliga enheterna 

bekämpats eller med ytterligare resurser klassificera de upptäckta enheterna för att kunna 

urskilja de verkliga från skenmålen. Skenmålen kan även ges trovärdiga, ökade, 

signaturegenskaper i syfte att avleda uppmärksamheten ifrån de verkliga enheterna.  

Om skenmålen kan möjliggöra vilseledning om bataljonens position redan i 

inhämtningsskedet bör även en förbekämpning påverkas, detta genom att förbekämpningen 

riktas mot fel mål eller område och därmed öka sannolikheten för överlevnad för de verkliga 

enheterna ingående i bataljonen utöver endast de enheterna på ledningsplatsen.  

6.2 Skede 2 – Framryckning 

Motståndaren har i detta skede ett avsmalnat sökområde och letar nu efter specifika enheter, 

bataljonen som helhet bedöms fortfarande vara av intresse men fler åtgärder bedöms göras av 

en motståndare i syfte att skapa egenskydd vid framryckning i farleden. Nyttjande av skenmål 

kommer därför, i detta skede, att integreras i en bekämpningspluton ingående i ett 

amfibieskyttekompani. Motståndarens största hot är enligt tidigare robotenheterna för 

sjömålsbekämpning och de mest utsatta enheterna bedöms vara eldledningsgrupperna. 
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Enligt modelleringen är amfibieskyttekompaniets bekämpningspluton utgrupperad norr om 

farleden in till Kapellskär. Nyttjandet av skenmål illustreras i detta skede enligt Bild 5, där ett 

antal skenmål med signaturegenskaper likt eldledningsgrupperna har placerats ut i syfte att 

eventuellt öka sannolikheten för överlevnad. 

Bild 5.81 Nyttjande av skenmål i Skede 2 i syfte att öka sannolikheten för överlevnad för eldledningsgrupperna. 

PA – Sannolikheten att vapensystemet är aktivt. 

Enligt tidigare skede görs bedömningen att motståndaren har tillgång till såväl vapensystem 

som sensorer för att med rätt förutsättningar för att kunna lokalisera eldledningsgrupperna. 

När motståndaren är under framryckning görs bedömningen att denne ständigt söker efter 

våra enheter i syfte att skydda sina egna prioriterade enheter från bekämpning.  

PD|A – Sannolikheten att vapensystemet upptäcker enheten, givet att systemet är aktivt. 

I operationsmiljön kan många naturliga störningar uppkomma som kan påverka 

motståndarens möjligheter till upptäckt av de verkliga eldledningsgrupperna, så som naturliga 

värmesignaturer och linser. Grupperna i sig genomför även signaturreducerande åtgärder som 

i sin tur även minska sannolikheten för upptäckt.  

 

                                                 
81 Karta över området kring Kapellskär, [online], https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ (Hämtad 2019-03-23) 

= Robotgrupp 

= Farled 

 = Eldledningsgrupp 
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PL|D – Sannolikheten för vapenverkan, givet att enheten upptäcks. 

På grund av den ansatta situationen kan motståndaren komma att vara mer belägen att nyttja 

fler resurser i syfte att skydda egna prioriterade mål. Om de två eldledningsgrupperna i 

eldenheterna upptäcks bör därför sannolikheten för att motståndaren verkar mot dessa vara 

stor. Kringgång är också en möjlig åtgärd men ses som mindre sannolik. Skulle skenmål 

integreras i eldenheternas gruppering, med likvärdiga signaturer, skulle motståndaren 

eventuellt ändå välja att verka mot samtliga upptäckta enheter. Detta innebär att motståndaren 

förbrukar fler resurser vilket kan komma att blotta denne för andra vapensystem eller, i senare 

skede, saknar resurser för vidare bekämpning.  

PBEK – Sannolikheten att enheten bekämpas, givet att vapenverkan avgetts. 

Den ansatta situationen i detta skede kan leda till att motståndaren genomför åtgärder med 

mindre precision och därmed med sämre träffbild vid eventuell verkan, om dessutom skenmål 

är integrerade med egenskaper som gör de mycket svåra att åtskilja från verkliga enheter bör 

också en osäkerhet infinna sig. Situationen kan däremot också medföra att fler resurser väljs 

att läggas på bekämpningen och kan därmed leda till att sannolikheten för bekämpning ökar. 

Slutsats Skede 2 

Motståndaren bedöms ha egenskaper för att finna eldledningsgrupperna, dock kan svårigheter 

uppkomma på grund av signaturreducerande åtgärder och naturliga störningar. Gruppens lilla 

signatur kan komma att leda till att vid en ökad signatur på skenmålen att uppmärksamhet 

istället dras till dessa, att beakta är att skenmålens ökade signatur måste vara trovärdig för att 

en sådan åtgärd ska lyckas. 

Hög resursåtgång bör ses som en positiv faktor som skenmål kan bidra med, trots eventuell 

bekämpning av verkliga enheter har nyttjandet av skenmål lett till utökad resursåtgång 

antingen i tid eller i verkansdelar när de upptäckta enheterna klassificeras och/eller bekämpas. 

Medvetenheten om att skenmål finns bör också leda till att motståndaren blir osäker om 

exempelvis den optik eller värmekälla som lokaliserats är ett skenmål eller inte, oavsett 

skenmålets avancerade utformning bör upptäckten av målet leda till att någon form av resurs 

kommer att behöva läggas på målet i syfte att kunna identifiera om målet är av intresse eller 

inte, förutsatt att skenmålet inte bekämpas utan identifiering. 

Skenmålets nyttjande i detta skede bör öka sannolikheten för överlevnad genom att skenmålen 

kan ges trovärdiga ökade signaturer och därmed dra intresse till sig, att mindre resurser läggs 
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på den verkliga enheten vid identifiering på grund utav fördelning av resurser kontra antalet 

upptäckta enheter samt en osäkerhet när flertalet enheter upptäcks med likadana egenskaper 

som motståndarens prioriterade mål. 

6.3 Sannolikhetsberäkning vid nyttjande och icke-nyttjande av skenmål 

I denna del har en sannolikhetsberäkning valts att göras i syfte att på ett förenklat sätt påvisa 

eventuell nytta av skenmål. Beräkningen är baserad på sannolikheten för överlevnad på en 

enhet. Efter att sannolikheten för överlevnad beräknats för en enhet kommer faktorn nyttjande 

av skenmål att analyseras för att påvisa eventuell förändring i sannolikheten. Avgränsningarna 

i beräkningen lyder enligt följande: 

• Motståndaren har resurser till att verka mot ett mål i taget förutsatt att samtliga mål, 

skenmål och verkliga, är inom räckvidd för upptäck och verkan. 

• Sannolikheten beräknas endast på Skede 2 – Framryckning, sannolikheten för 

överlevnad för eldledningsgrupperna. 

PA- Sannolikheten att vapensystemet är aktivt.  

Baserat på tidigare dragna resonemang bör motståndaren vid en fientlig landstigning utrustad 

med rätt utrustning för både verkan och upptäckt av våra enheter, att ta i beaktan är dock att 

samtliga sensorer på samtliga plattformar inte nödvändigtvis är i funktion eller fördelade så att 

alla motståndarens enheter har samma förmågor. Sannolikhetsvärdet bedöms därför vara 

relativt högt och sätts till: 0,8. 

PD|A- Sannolikheten att vapensystemet upptäcker en enhet, givet att systemet är aktiv. 

Eldledningsgrupperna genomför signaturreducerande åtgärder. Grupper befinner sig i en miljö 

där många störningar kan komma att påverka motståndaren och sannolikheten för att enheten 

blir upptäckt ses därför som relativt låg och bedöms till: 0,35. 

PL|D – Sannolikheten för vapenverkan, givet att enheten är upptäckt. 

Eldledningsgrupperna ses för motståndaren som ett stort hot och bedömningen görs att 

motståndaren, vid upptäckt, kommer att verka mot målet. Motståndaren kan också komma att 

genomföra andra åtgärder så som kringgång, åtgärden ses som osannolik men bör ändå finnas 

med i beräkningen. Sannolikheten bedöms därför till: 0,85. 
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PBEK – Sannolikheten att enheten bekämpas, givet att vapenverkan har avgetts. 

Beroende på vilken typ av vapensystem motståndaren väljer att nyttja kommer träffbilden att 

variera, därför görs ett medelvärde mellan det system med högst- och lägst precision och 

sannolikheten ges värdet 0,85. 

Sannolikheten för bekämpning av den enhet som upptäckts är därför: 

PK= (0,8*0,35*0,85*0,85) ≈ 0,2 → Sannolikheten för bekämpning av enheten är 20%.  

Vidare appliceras nu skenmål, för att detta skall kunna göras med enkla resonemang görs 

därför avgränsningen om att skenmålen inte ges förstärkta egenskaper och därigenom minska 

sannolikheten för upptäckt av den verkliga enheten i detta exempel. 

I skedet enligt Bild 5 finns två eldledningsgrupper och tre skenmål med likadana signaturer. 

Sannolikheten för att den enhet som motståndaren har upptäckt, verkat mot och bekämpat är 

ett verkligt mål är därför 2 av 5. Sannolikheten för att den första enheten som bekämpats är 

verklig är därför:  

PK=0,2*(2/5) =0,08=8% 

Givet att motståndaren endast kan verka mot en enhet i taget och att skenmålet inte har getts 

ytterligare egenskaper för ökad sannolikhet för överlevnad, visar beräkningen att nyttjande av 

skenmål i det givna fallet minskar sannolikheten för bekämpning av verkliga mål från 20% till 

8%. 
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7. Avslutning 

7.1 Diskussion av resultat 

Analysen visar att nyttjandet av skenmål i uppsatsens givna fall ökar sannolikheten för 

överlevnad för de verkliga enheterna. Trots att värdena på den beräknade sannolikheten 

endast är baserade på egen uppskattning samt att faktorer har valts att avgränsas ifrån, ger 

nyttjandet en indikation på en positiv skillnad. Skenmålen kan exempelvis ges egenskaper 

som är förstärkta på ett trovärdigt sätt, vilket kan leda till att uppmärksamheten dras till 

skenmålen och därmed ytterligare bidragit till ökad sannolikhet för överlevnad för de verkliga 

enheterna.  

Sveriges marina förband är idag små och systemen har höga krav på kostnadseffektivitet. 

Teorin nämner att vilseledande åtgärder är multiplikatorer och kan därför med små åtgärder 

ge stora utfall. Vilken både passar in i en svensk kontext ekonomiskt och med de antal enheter 

vi idag har tillgång till. Vad gällande ett skenmåls utformning i en amfibiekontext bör 

utgångspunkten vara att en eventuell motståndare kommer vid händelse av en planerad 

landstigningsoperation utrustas med system för att både verka mot och upptäcka våra egna 

enheter. Av vikt är att ha förståelse för våra enheters signaturer för att få en uppfattning om 

hur vi ser ut i en motståndares ögon. Utifrån detta kan ett skenmåls egenskaper utformas 

beroende på vilken uppgift det avser att lösa. Även om sensorerna på dagens marknad är 

moderna bör dess nackdelar dras fördel ifrån, räckvidderna blir allt längre och enheterna 

kommer att behöva förlita sig på att den bild som presenterar är sann om inte fysisk spaning är 

möjlig. 

Att förmågan till vilseledning genom nyttjande av skenmål ingår i vår normalbild kan leda till 

att en osäkerhet om att enheten kan vara ett skenmål skapas. Exempelvis skulle optik eller 

andra signaturer kunna placeras ut i hela skärgården för att sedan sporadiskt bytas ut till 

verkliga enheter under striden, trots att motståndaren skulle ha vetskap om att detta ingår i 

normalbilden kan det vara svår att finna lösningar för att undgå osäkerheten om vilken status 

de upptäckta målen har. Kan sannolikheten för överlevnaden på de verkliga enheterna öka 

leder detta också till att fler enheter kan verka och därmed öka sannolikheterna för en lyckad 

försvarsoperation. 

Ett skenmål skulle bedömt inte bara bringa positiva faktorer, anskaffning av ett sådant typ av 

system kan innebära förändringar i organisationen i bland annat doktriner och handböcker. 

Skenmålen bedöms kräva enheter som placerar ut dem om de inte är fasta, underhållas för att 
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bibehålla en trovärdig status och att de måste integreras i doktriner och handböcker för att 

nyttjas på rätt sätt, i syfte att inte ge motsatta effekter. De motsatta effekterna skulle kunna 

vara att röja de verkliga förbandets position genom att skenmålen inte är tillräckligt trovärdiga 

eller att motståndaren reagerar på vilseledningen på ett oplanerat och överraskande sätt. 

7.2 Svar på frågeställningar 

7.2.1 Vilka effekter har ett skenmål i amfibiestriden? 

Genom analysen har följande effekter kunnat urskiljas. Skenmål kan nyttjas för att skapa en 

normalbild där de verkliga enheterna kan gömma sig i. Normalbilden kan göra det svårt för en 

motståndare att urskilja verkliga enheter från skenmålen. Skenmålen kan innebära att en 

motståndare kan behöva lägga fler resurser på att bekämpa eller klassificera upptäckta mål i 

syfte att säkerställa sin egen framryckning i skärgården. 

Skenmålen kan påverka motståndarens beslutskedja genom att ge motståndaren falska bilder 

av verkligheten och därigenom fatta för oss gynnsamma beslut. Skenmålen kan exempelvis ge 

motståndaren en felaktig bild gällande vår position, våra kvalitéter och kvantiteter. 

Skenmålen kan ges förstärkta, men trovärdiga, signaturer som medger att skenmålen drar 

uppmärksamheten till sig ifrån de verkliga enheterna. Åtgärder kan i samband med detta göras 

för att minska de verkliga enheternas signaturer och därmed ytterligare öka effekten av 

förstärkningen. 

Om skenmålen nyttjas på ett felaktigt sätt kan det innebära att detta ger motsatta effekter och 

blotta de egna enheterna. Om nyttjandet inte är välplanerat kan detta också medge effekter så 

som att motståndaren agerar på ett oberäkneligt sätt.  

7.2.2 Kan effekterna kopplas till ökad överlevnad?   

Genom att skapa en normalbild för det verkliga enheterna att gömma sig i och därmed 

försvåra för en motståndare att identifiera det upptäckta målets status kan detta innebära att 

motståndaren väljer att verka mot en enhet som i själva verket är ett skenmål. Det kan också 

innebära att motståndaren tvingas verka mot fler mål. Den ökade resursåtgången kan på så sätt 

minskar motståndarens förmåga till verkan i senare skede av operationen och därmed öka 

överlevnaden för de egna enheterna. 

Genom att exempelvis ge motståndaren en felaktig bild om den plats de egna enheterna 

befinner sig på kan detta leda till att en förbekämpning kan undvikas genom att den sker på en 

plats där inga verkliga enheter befinner sig. Ett skenmål med förstärkta egenskaper kan 
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innebära att uppmärksamheten riktas åt fel håll och därigenom öka sannolikheten för 

överlevnad då sannolikheten för att verkan sker mot skenmålen istället för de verkliga 

enheterna ökar. 

Om en motståndare agerar på ett oberäkneligt sätt kan detta innebära att de egna enheterna 

eventuellt blottas och utsätts för risk och därigenom öka sannolikheten för bekämpning. 

7.2.3 Svar på uppsatsens övergripande forskningsfråga    

”Hur kan användandet av skenmål för vilseledning bidra till ökad överlevnad i 

amfibiestriden?” 

Baserat på uppsatsens analys har slutsatsen dragits att användandet av skenmål för 

vilseledning bidrar till ökad överlevnad i amfibiestriden genom att skapa osäkerhet och 

störning. Osäkerheten och störningen kan leder till utfall som påverkar sannolikheten för 

överlevnaden för de egna enheterna enligt följande: 

• Skenmålen möjliggör en normalbild för de verkliga enheterna och verksamheten att 

dölja sig i. 

• Skenmålets signatur skulle kunna förstärkas på ett trovärdigt sätt och därmed dra 

uppmärksamheten till sig ifrån de verkliga enheterna. 

• Genom att motståndaren har vetskap om att skenmål nyttjas kommer en ständig 

osäkerhet att infinna sig vid upptäckt och verkan. Det upptäckta målet kan komma att 

behöva klassificeras innan verkan alternativt att verkan ges mot samtliga upptäckta 

mål, båda mycket resurskrävande. Vid verkan bör också en osäkerhet finnas om den 

enhet som bekämpades var ett skenmål eller inte. 
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7.3 Metod och teoridiskussion 

Nyttjandet av skenmål har genom en fallstudie kunnat påvisa positiva effekter, detta innebär 

dock inte att så är fallet i en annan kontext. Forskning kring nyttjandet bör därför göras i fler 

kontexter för att kunna skapa extern validitet. Nyttjandet bör också prövas praktiskt i syfte att 

få verkliga data på effekter och därigenom även identifiera eventuella faktorer som inte 

framkommer vid textbaserad analys. 

Bekämpningskedjan anses vara ett bra verktyg för att kunna motivera fall vid nyttjande och 

icke-nyttjande av exempelvis ett system eller en viss metod. Detta för att få konkreta värden 

att kunna resonera kring och därigenom kunna identifiera eventuella skillnader. Kedjans 

nyttjande i denna uppsats gav tydliga resultat som kunde stärka de argument som fördes och 

sågs därför väl anpassad som uppsatsens analysverktyg. 

Den sannolikhetsberäkning som gjordes skulle haft en ökad validitet om sannolikhetsvärdena 

vad baserade på experters uttalanden. Trots det ses de resonemang som drogs varit tillräckliga 

för att kunna motivera en skillnad i nyttjande och icke-nyttjande. Önskvärt hade också varit 

att genomföra ett flertal beräkningar med förändrade förutsättningar i syfte att identifiera 

eventuella mönster.  

Teorin om vilseledning var i uppsatsen ett bra stöd för att kunna föra resonemang kring 

eventuella effekter ett skenmål kunde bringa. Genom att sammanfatta två teorier kunde 

viktiga faktorer urskiljas och därmed understrykas. Teorierna var dock mycket lika varandra 

och detta kan ha berott på begreppets generalitet.  
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8. Vidare forskning 

Av intresse var att genomföra praktiska prov på nyttjande av skenmål integrerat i en 

stridssituation för att konkret kunna dra slutsatser kring dess eventuella nytta. En vidare 

forskning hade därför varit att genomföra praktiska tester med både skenmål med signaturer i 

ett spektrum och skenmål med multispektrala egenskaper.  

Nyttjandet av skenmål kan också diskutera utifrån ett taktiskt perspektiv och utifrån det kunna 

dra slutsatser om eventuella positiva och negativa effekter nyttjandet bidrar med i striden. 

Vidare kan även en djupare diskussion ske om eventuella risker med nyttjande av skenmål 

och vad dessa innebär för striden. 

Uppsatsens analys var relativt bred och ytlig, undersökningen kunde ha gynnats av att djupare 

analyser gjorts kring exempelvis skenmålets tekniska egenskaper, kostnadseffektivitet relativt 

effekter eller var i organisationen skenmålets nyttjande skall planeras och ordersättas. 

Vidare forskning skulle även kunna undersöka moderna sensorers upplösning i förhållande till 

att kunna urskilja verkliga mål från skenmål. 
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