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Blända kommersiella UAV:er med laservapen 

Sammanfattning: 

Försvarsmakten har idag problem under övningar med oidentifierade UAV:er som befinner sig 

över övningsområdet. UAV:er som har möjlighet till att spana på övningar och kartlägga 

infrastruktur och förmågor. Denna uppsats syftar till att undersöka vilka möjligheter en handhållen 

laserpekare skulle skapa för att motverka problemet med UAV:er som befinner sig över 

övningsområden alternativt intill skyddsobjekt. 

Tanken med att undersöka handhållna laserpekare är att handhållna laserpekare inte är stora, tunga 

eller energikrävande. Detta skulle möjliggöra att sprida dem inom Försvarsmakten till samtliga 

förband. Experiment med olika handhållna laserpekare genomförs för att kontrollera vilka effekter 

de ger på bestämda avstånd. Det genomförs även experiment för att kontrollera vilka avstånd en 

specifik UAV kan genomföra spaningsuppdrag på samt möjligheter att upptäcka en UAV på olika 

avstånd med och utan hjälpmedel. 

Experimenten visar att om observatören är medveten om i vilken riktning UAV befinner sig är det 

möjligt att upptäcka den på 600m avstånd. Detta skapar ett problem eftersom UAV kan genomföra 

spaning på längre avstånd. Experimenten visar även att laser ger en bländningseffekt på 75m vilket 

inte är i närheten av UAV:ers möjliga spaningsavstånd 

 

Nyckelord:  

Laservapen, UAV, Spanings UAV, Drönare 
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English Title 

Dazzel commercial UAV with Laserweapons 

Abstract: 

The Swedish Armed Forces today have problems during exercises with unidentified UAVs located 

over the exercise area. UAVs which can observe exercises and map infrastructure and abilities. 

This paper aims to investigate what capabilities a handheld laser pointer would create to counteract 

the problem of UAVs that are located over training areas or adjacent to protected area. The 

thought of examining handheld laser pointers is that handheld laser pointers are not large, heavy or 

energy-intensive, which would enable them to spread within the Armed Forces to all services. 

Experiments with different handheld laser pointers are performed to investigate the effects they 

give at a certain distance. Experiments are also carried out to check at which distances a specific 

UAV can perform reconnaissance assignments, as well as the ability to detect a UAV at various 

distances with and without aids. The experiments showed that if the observer is aware of the 

direction of the UAV, it is possible to detect it at 600m distance with aids and at 500m without. 

The experiments also showed that laser gives a glare effect at 75m which is not close to a UAV's 

possible reconnaissance distances. 

Keywords:  

Reconnaissance drone, UAV, UAV reconnaissance, laserweapon 
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Bakgrund 

 I försvarsbeslutet 2015 om försvarets inriktning 2016 – 2020 ökade försvarets anslag för 

första gången på 15 år. Som grund för detta beslut anger regeringen det försämrade 

säkerhetspolitiska läget i vårt närområde, Rysslands annektering av Krim och aggressioner 

mot Ukraina som ett par exempel. I försvarsbeslutet anges det även att försvarets inriktning nu 

ska slå om från ett internationellt fokus till ett nationellt. Detta ställer omfattande krav på 

Försvarsmaktens förmåga att bedriva försvar av den egna nationen. Gamla kunskaper och 

rutiner måste nu återtas alternativt uppdateras.1 

År 2016 genomförde Försvarsmakten ett par övningar av större karaktär, exempel armé- och 

flygvapenövning. Båda övningarna är en del i ledet av att återta förlorade förmågor, så som 

sprid gruppering och underhåll när fältförhållande råder. Flygvapenövningen genomfördes i 

södra Sverige med stridsflygsdivisioner grupperade både på ordinarie och på spridningsbaser. 

Det var första gången sedan mitten på 90-talet som en sådan övning genomfördes.2 

Som tidigare tagits upp var det första gången på väldigt länge som en flygvapenövning av 

denna storlek och karaktär genomfördes. Eftersom det var så länge sedan, var det oklart vilka 

förmågor och kunskaper som fortfarande fanns kvar i organisationen.3 

Övningar av den här karaktären är intressanta för andra nationer, för att skaffa underrättelser 

om förmågor, möjliga grupperingsplatser och infrastruktur. Inhämtning av sådan information 

kan genomföras på ett flertal olika sätt, allt från visuell spaning till signalspaning. 

Med dagens teknologiutveckling går det nu att genomföra denna spaning på mer raffinerade 

sätt jämfört med tidigare, då spaning genomfördes med fasta sensorer i närheten av 

övningsområdet, med flygplan eller med spaningsförband. Nu kan spaningen genomföras på 

sätt som både kan vara svåra att upptäcka och svåra att identifiera i form av vem som utför 

den. Den Teknologiska utvecklingen möjliggör nu för främmande nationer att genomföra 

spaning innanför våra territoriella gränser med små drönare, unamand aerial vehicle (UAV). 

Det är detta hot som denna uppsats behandlar. Studien är disponerad på följande sätt att 

inledningsvis förklaras problematiken kring UAV:er och att bekämpa dessa. Därefter 

                                                 
1 Proposition 2014/15:109 
2 Ibid  
3 Försvarsmakten. Vi sprider oss. 2017-02-11. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/vi-sprider-oss/ 

(hämtad 2017-05-14) 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/vi-sprider-oss/
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genomförs ett experiment och resultaten presenteras. Slutligen analyseras resultaten och 

slutsatser presenteras.  

UAV (Unmanned aerial vehicle) 

UAV:er kan idag både vara fjärrstyrda och autonoma. Utvecklingen har även medfört att de 

kan minska i fysisk storlek, öka i uthållighet samt variation på deras möjliga flyghöjder. De 

kan bära ett flertal olika sensorer för att genomföra spaningsuppdrag. Utvecklingen inom 

sensorer går även den framåt vilket möjliggör längre operationsavstånd samtidigt som 

uppfyllnadsgraden på deras uppdrag kan bibehålls eller ökas. 

Exempel på detta kan tas från ukrainakrisen, där Ryssland under 2014 använde sig av ett 

flertal olika sorters UAV:er i olika syften. UAV:er används här i ett nätverk av system. Ett par 

olika UAV:er samarbetar på olika höjder med olika sensorer för att täcka upp varandras 

brister och öka uppfyllnadsgraden på deras uppdrag. De används för att genomföra 

spaningsuppdrag samt leda in indirekt eld. Än så länge har det i Ukraina inte visat sig någon 

UAV med förmåga till att enskilt bekämpa andra objekt, men detta har USA sedan tidigare 

visat är möjligt.4 

Problemformulering 

Innan krig råder mellan två nationer finns risk för att det kommer föregås av en tid av gråzon, 

så som i Ukraina.  

Kring denna gråzon finns det en problematik, eftersom det sker under en tid där det ännu 

råder fred. När det är fred finns det särskilda regler som måste följas. Dessa regler gäller fram 

tills en nation befinner sig i krig. Även då finns det regler som skall följas, men de medger 

fler handlingsmöjligheter för den egna nationen att agera mot hot. Gråzonen blir med detta 

problematisk, den angripna nationen vet inte vem som genomför verksamheten och kan i och 

med att krigstillstånd inte råder få de utökade behörigheterna som skulle underlätta ett försvar 

av den egna nationen.5 

I fredstid är det en polisiär uppgift att ta hand om UAV:er som bryter mot någon av Sveriges 

lagar. Polisen kan dock begära stöd från Försvarsmakten i lösande av sin uppgift. Går det 

                                                 
4 Dr. Phillip A. Karber. 2015. DRAFT ”Lessons” Learned From the 

Russo-Ukrainian War. Johns Hopkins Applied Physics Laboratory & U.S. Army Capabilities Center. Sid 12-14 
5 Handbok IKFN: hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet, Försvarsmakten, Stockholm, 

2016 
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däremot att bevisa att den är från en främmande nation får Försvarsmakten agera med rimliga 

medel.6 

Under både flygvapen- och arméövningen som genomfördes under 2016 kom det in 

oidentifierade UAV:er över övningsområdet. Dessa ställer inte enbart till problem då de stör 

verksamheten, utan kan alltså även ha kapacitet för att genomföra kvalificerad spaning.7 

Juridiskt ramverk 

För att verka med medel som kan medföra skada antingen på människor eller materiel, är det 

en fördel om det i lagen finns ett ”positivt lagstöd” till handlingen. Detta innebär att det 

uttryckligen står i lagen att viss våldsanvändning är godkänd. Skulle detta inte finnas kan det 

finnas något som kallas ”negativt lagstöd”, vilket innebär att vissa handlingar i efterhand kan 

frias alternativt kan ges ansvarsfrihet på grund av omständigheterna eller använda medel.8 

Just ett negativt lagstöd finns för användande av förstörande verkansmetoder i samband med 

hot mot av rättsväsendet speciellt skyddat intresse: 

”4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast 

om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är 

oförsvarlig. 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse”9 

Detta utdrag ur lagen möjliggör för Försvarsmakten att använda förstörande verkansmetoder 

mot UAV:er som skulle kunna genomföra uppdrag mot skyddsobjekt alternativt avlysta 

övningsområden. Våldet behöver fortfarande vara proportionerligt mot möjligt hot, men 

möjligheterna att använda verkansmetoder kvarligger. Detta eftersom skyddsobjekt kan anses 

som av ”rättsordningen skyddat intresse”10. 

  

                                                 
6 Handbok IKFN: hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet. Sid 48 
7 Mikael Holmström. 2016. Drönare störde två militära övningar. DN. 24 November 

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/dronare-storde-tva-militara-ovningar/ (hämtad 2017-04-18) 
8 Bergman, Andreas. Legal advisor till FTS. Intervju 2017-04-25 
9 Brottsbalken (1962:700). Om allmänna grunder för ansvarsfrihet. 
10 Ibid 

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/dronare-storde-tva-militara-ovningar/
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I skyddslagen står det även: 

”32 § Avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som har kommit till genom brott enligt denna lag ska 

förklaras förverkade. 

Detsamma gäller föremål som använts som hjälpmedel vid brott mot den -na lag, om det inte är uppenbart 

oskäligt.”11 

Jag tolkar denna paragraf tillsammans med det andra stycket möjliggör för Försvarsmakten att 

omhänderta föremål som har använts vid brottet, till exempel en UAV som har använts för att 

spana på ett skyddsobjekt. Det skulle även kunna dras så långt (eftersom objekt som 

uppkommit eller används vid brottet skulle räknas som förverkade) att Försvarsmakten har 

rätt att förstöra UAV:en som använts vid brottet. 

Begrepp 

UAV – används i denna uppsats som systemet unmanned aerial vehicle och som i folkmun 

kallas drönare. Här åsyftas inte system som är kapabla till att bekämpa objekt på egen hand, 

så som amerikanska Reaper, utan enbart dem som har spaningsförmåga. 

Scenario 

I detta kapitel kommer det att presenteras ett scenario, i syfte att illustrera tidigare nämnda 

problematik med UAV:er i en möjlig händelse. 

Övningen har så här långt gått enligt planeringen. Flygstridskrafterna har kunnat verka från 

spridningsbasen och genomfört de olika sorters uppdrag de blivit ålagda. Tills idag, när en 

oidentifierad flygfarkost närmar sig övningsområdet. Den oidentifierade flygfarkosten som 

misstänkts vara en UAV, flyger in i flygplatsens CTR-område.12 Misstankarna bekräftas och 

flygfarkosten identifieras som en spanings UAV. UAV:en flyger runt i CTR-området och 

spanar på infrastruktur och grupperingsplatser. Övningsledningen tar beslutet att använda sig 

av elektroniska vapen för att blända spanings UAV:ens sensorer och på detta vis oskadliggöra 

dess verkan. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att skjuta ner UAV:en med 

Prickskyttegevär 90B (PSG 90B), men då tillkommer det riskområde som detta skulle 

medföra. 

                                                 
11 Skyddslagen (2010:305) Förverkande 
12 CTR-området är det kontrollerade luftrummet runt en flygplats 
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Ovan beskrivna scenario är fiktivt men delar är baserade på verkliga händelser. Detta är ett 

verkligt problem som Försvarsmakten idag ställs inför när övningar genomförs. Problemet 

med detta scenario är dock att Försvarsmakten idag inte har några medel att kunna agera i en 

sådan här situation. Detta arbete syftar där med till att undersöka möjligheterna till att 

använda sig av laser som verkansmetod för att oskadliggöra farkostens sensorer. 

Syfte 

Under flygvapenövningen var det fred i Sverige och de svenska lagarna gällde. Detta gjorde 

att ett par frågor uppstod hos övningsledningen: Vad får vi göra? Vad ska vi göra? Hur ska vi 

göra det? Detta beskriver ett problem som i framtiden troligen kommer bli vanligare, UAV:er 

spanar på övningar utan att vi som nation vet vem det är som genomför det eller hur det skall 

hanteras.13  

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten att använda kommersiella laserpekare 

som en bländande laser för UAV:ers sensorer. En verkanslaser är materiellförstörande och tar 

bokstavligt talat sönder UAV:er, vilket skapar juridiskt efterarbete.14 Detta arbete består i att 

reda ut ifall Försvarsmakten hade befogenheter att skjuta ner UAV:en eller om ett skadestånd 

behöver betalas ut. Det är i detta glapp en mindre energirik laser kan användas som ett första 

steg på våldstrappan och fungerar som varningsskott alternativt enbart förstöra 

kamerautrustningen. En spanings UAV som inte kan använda sin kamerautrustning kan inte 

lösa sin uppgift. 

Detta leder till uppsatsens frågeformulering: 

• Vilka effekter går det att uppnå med handhållna laserpekare mot spanings UAV:er? 

o På vilka avstånd kan en spanings UAV verka med de tekniska specifikationer 

som experimentens testplattform har? 

o På vilka avstånd är det möjligt att upptäcka en UAV med form och färg som 

experimentens testplattform med kikarsikte tillhörande PSG 90B? 

o På vilka avstånd kan handhållna laserpekare av olika laser klasser användas 

som verkansmetod mot kamerautrustning på en UAV? 

                                                 
13 Författarens iakttagelse under hans medverkan på övningen  
14 Ohlson, Jan. Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang. Försvarshögskolan, Stockholm. 2009. Sid 32 
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Avgränsningar 

En UAV vars spaningsutrustning är bländad kan fortfarande manövreras i lufthavet. Den kan 

därför fortfarande skapa problem för flygverksamheten. En möjlighet till att skjuta ner UAV 

från luften kommer att diskuteras. PSG 90B kommer att användas som möjligt 

verkanssystem, eftersom PSG 90B är vanligt förekommande inom Försvarsmakten. 

Ett alternativ till att verka mot UAV:er kommer att undersökas i form av en särskild 

ammunition till PSG 90B. Denna ammunition är inget som Försvarsmakten idag har, men 

som finns på den civila marknaden att köpa in. Ammunitionen presenteras i mer detalj senare. 

Beräkningar som sker görs på Dji phantom 4 Pro. Kameras räckvidd tar enbart hänsyn till 

pixelstorleken. Hur optiken påverkar detta resultat tas inte med i beräkningen. En tabell över 

hur optikens diameter kan påverka räckvidden användas för att få riktvärden. 

Samtliga verkansmetoder och metoder för upptäckt är beroende av vädret. En specificering 

som görs är att det kommer råda optimala förutsättningar för varje system som beräkningarna 

appliceras på. 

Teori 

I uppsatsen kommer det tillämpas olika naturlagar i lösandet av frågeställningar. Generella 

uträkningar kommer ske gällande räckvidder, maximal uteffekt och optisk täckning. Detta 

eftersom de riktiga prestandavärdena på olika verkanssystem och spaningsutrustning kan vara 

hemliga alternativt medföra att uppsatsen blir hemligstämplad. 

Laser 

I laser klass 1 ingår lasrar som är ofarliga för ögat även vid lång exponering. Laserstrålen är 

oftast grön eller röd och har en maxeffekt på 0,4 mW. Lasrar som finns i leksaker är 

begränsade till denna klass. Klassen kan även innehålla lasrar som är av högre klass och 

effekt, dessa är dock inkapslade så att ingen farlig strålning kommer ut. Detta gäller 

exempelvis laserskrivare och CD-spelare. 

I laser klass 2, ingår lasrar som avger synlig strålning med en uteffekt på maximalt 1mW. 

Lasern är skadlig för ett oskyddat öga. Ögat blir bländat men tack vare våra reflexer så blinkar 

ögat innan skador hinner uppstå på näthinnan. Exempel på sådan laser är laserpekare som 

används vid föreläsningar för att peka på bilder eller liknande. 
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I laser klass 3 R är lasrar som har maximal uteffekt på 5mW om strålningen är synlig. Ett 

oskyddat öga som exponeras för laserstrålningen kan utsättas för effekter som kan överskrida 

gränsvärden. Vid en kortvarig oavsiktlig exponering är risken för skada liten. Visst innehav 

och viss användning kräver tillstånd. 

I laser klass 3 B är lasrar med effekter mellan 5mW och 500mW. Både direkt exponering och 

exponering från reflexer kan vara skadlig för ögat. Dock betraktas reflektioner från matt yta 

som ofarliga. Visst innehav och användning kräver tillstånd, så som nattklubbslasrar och 

starka gröna laserpekare. 

I laser klass 4, hit hör alla lasrar som är starkare än de i klass 3B. Uteffekten skall alltså vara 

minst 500mW och saknar övre gräns för uteffekt. Dessa lasrar kan skada både ögon och hud, 

de anses som brandfarliga och ett oskyddat öga kan skadas av reflektionen från en matt yta. 

Visst innehav och viss användning kräver tillstånd.15 

Lasrarna som kommer användas i experimenten kommer att variera mellan dessa klasser, upp 

till och med klass 4. Liksom all annan information och specifikationer, kommer lasrarnas 

specifikationer vara öppna. Detta gör att enbart tillverkarens uppgifter om uteffekt kommer att 

användas i resonemang och analyser, något som i slutändan kommer att påverka resultatens 

noggrannhet. 

Bekämpningskedjan 

Bekämpningskedjan (se bild 1) beskriver olika delar som behöver uppnås innan bekämpning 

är genomförd. Alla delar måste uppfyllas för att bekämpning skall ske, men varje del behöver 

inte ta lika lång tid. Den första raden kännetecknas av olika sorters sensorer för att sedan på 

den andra raden övergå till verkanssystem och utvärdering.16 

• Upptäcka innebär att vi först måste upptäcka att det finns ett hot. 

• Lokalisera innebär att en riktning mot hotet tas fram. 

• Klassificera innebär att det inkommande hotet klassificeras till exempel fordon eller 

flygplan. 

• Identifiera innebär att det fastställs vilket sorts hot det är exempel jakt- eller 

attackflygplan. 

                                                 
15Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten. Laserklasser. 2014-02-28. 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Laser/Laserklasser/ (hämtad 2017-05-10) 
16 Vatsel, Soames. MTA. Försvarshögskolan. Föreläsning 2015-11-09 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Laser/Laserklasser/
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• Besluta syftar till att en chef måste ta beslut på informationen som är tillgänglig om 

vad som skall genomföras mot hotet. 

• Leverera innebär vilken verkansmetod som skall leverera verkan, exempel med 

projektil, laser eller HPM-vapen. 

• Verkan är själva tillfället när hotet blir träffat av vår valda verkansmetod. 

• Utvärdera syftar till att kontrollera vilken verkan som är uppnådd på hotet. Exempel 

har projektilen slagit igenom fordonets skydd eller behövs det skjutas fler skott. 

 Bild 1, Illustrerar de olika stegen i bekämpningskedjan 

 

Källa: Vatsel, Soames. MTA. Försvarshögskolan. Föreläsning 2015-11-09. 

Ursprung: Ball, Robert E., The fundamentals of aircraft combat survivability analysis and design, 2. ed., 

American Institute of Aeronautics and Astronautics, New York, N.Y., 2003 

En problematik med denna modell är att det kan ta lång tid från första till sista del. Skulle 

verkan inte uppnås måste kedjan börjas om från början och tidsuttaget blir högt ytterligare en 

gång. Beroende på vad som verkan skall ske emot kan beslutskedjan bli lång, vilket i sin tur 

ökar tidsåtgången ytterligare. 

Tidigare forskning 

Laservapen 

Laservapen har tidigare betraktats som något futuristiskt, men forskningen har nu tagit fram 

vissa fungerande prototyper i bekämpningssyfte. Redan under 90-talet diskuterade 

amerikanerna både portabla och fordonsmonterade laservapen. Dessa skulle ha ett flertal olika 

sorters bekämpningsmöjligheter, allt från att göra kombattanter blinda till att förstöra 

materiel.17 

                                                 
17 Peigen, Yang. Development of tactical laser weapons. National air intelliegence center. 1996 

Upptäcka 

Leverera Besluta 

Lokalisera 

Utvärdera Verka 

Klassificera Identifiera 
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Mj Jan Ohlson tar i sitt arbete upp ett flertal olika prototyper med syfte att bekämpa olika 

objekt. 18 Syftet med hans arbete är att undersöka möjligheter och nackdelar med att bekämpa 

inkommande hot med högenergilaser. Slutsatsen som han drog är att denna sortens laser har 

möjlighet att bekämpa inkommande hot. Som andra system så är inte detta den optimala 

lösningen utan behöver kompletteras med andra luftvärnssystem som kan verka på andra sätt. 

Några nackdelar som han omnämner i arbetet är lasersystemens energiförbrukning och 

skadliga reflektioner för personer runt omkring.19 

Metod 

Insamling av empiri har skett genom tre experiment samt generella beräkningar. Resultaten 

från dessa experiment har sedan tolkats och analyserats med kvalitativa metoder. Som ett 

hjälpmedel till att tolka lagtexter har en intervju genomförts med en reservofficer som till 

vardags är åklagare i Sverige. Hans militära uppgift är legal advisor till den flygtaktiska 

staben. 

Intervjun har genomförts på följande sätt, informanten redogör för sin bakgrund och 

kompetens sedan leds frågorna in mot det berörda ämnet. Intervjun genomförs över telefon, 

detta på grund av att intervjupersonen befann sig på en försvarsövning och inget annat sätt var 

möjligt. 

Johnsonkriteriet används för att bestämma på vilket avstånd en sensor behöver befinna sig på 

för att med 50 procents sannolikhet kunna upptäcka, klassificera eller identifiera ett objekt. 

Beroende på objektets storlek och skillnad i kontraster mellan objekt och omgivning varierar 

detta kraftigt.20  

Som avgränsning förutsätts att optimala förhållanden råder. Detta för att fullt ut kunna 

applicera Johnson kriteriet och med det genomföra de beräkningar som sker med denna teori. 

Uppgifterna är därmed att betrakta som optimistiska och ligger i överkant på den realistiska 

förmågan. Medelvärden för antalet pixlar på olika sorters objekt presenteras i tabell 1. 

                                                 
18 Ohlson, Jan. Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang. Försvarshögskolan, Stockholm. 2009 
19 Ohlson, Jan. Taktisk högenergilaser i luftvärnssammanhang. Försvarshögskolan, Stockholm. 2009 
20 Artman, Kristian & Westman, Anders (red.), Lärobok i militärteknik Vol. 2, Sensorteknik, TPB, Enskede, 

2009. Sid 67-68 
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Bild 2. Pixelmatris över en förenklad stridsvagn 

Tabell 1, Matris över antalet pixlar som behövs på olika objekt för de olika nivåerna på johnsonkriteriet 

 

Källa: Silfverskiöld, Stefan. Dr MTA, Försvarshögskolan. Föreläsning 2015-08-24 

Tabell 1 visar resultateten från undersökningen där Johnsonkriteriet togs fram under 1950-

talet. Tabellen beskriver antalet pixlar som behövs över objektets minsta dimension för att de 

olika kriterierna skall kunna uppnås.21 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Silfverskiöld, Stefan. Dr MTA, Försvarshögskolan. Föreläsning 2015-08-24 

Bild 2 illustrerar hur en förenklad bild av en stridsvagn skulle se ut under ett pixelnät.  Dessa 

pixlar kan sedan kopplas till en nivå på Johnsonkriteriet. Fem pixlar över minsta dimension 

skulle göra att stridsvagnen skulle kunna bli upptäckt enligt tabell 1 men skulle inte räcka för 

att den skulle bli klassificerad. 

Upptäcka 

Upptäcka innebär att med hjälp av kamerabilden kan en operatör urskilja att det finns ett 

objekt på bilden som inte tillhör den naturliga omgivningen. 

                                                 
21 Artman, Kristian & Westman, Anders (red.), Lärobok i militärteknik Vol. 2. Sid 67 
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Klassificera 

Klassificera innebär att med hjälp av en kamerabild kan en operatör bestämma om objektet på 

bilden är ett fordon, byggnad eller människa  

Identifiera 

Identifiera innebär att med hjälp av kamerabilden kan en operatör bestämma vilket sorts 

fordon, byggnad eller människa. Exempel: Stridsflygplan, stridsvagn eller kombattant. 

 

Till Johnsonkriteriet tillkommer kamerans optik samt inom vilka våglängder kameran verkar 

för att kunna uppskatta en kameras räckvidd.22 Diagram 1, nedan kommer att användas för att 

ta fram riktvärden för försöken. 

Diagram 1. Diagram över hur aperturstorleken påverkar olika kamerors förmåga att klassificera och identifiera på olika 

avstånd.  

Källa: Artman, Kristian & Westman, Anders (red.), Lärobok i militärteknik Vol. 2, Sensorteknik, TPB, Enskede, 

2009. Sid 68  

Anm: FLIR - forward looking infrared. Siffrorna betyder inom vilka nanometer kameran registrerar. TV VIS – 

innebär dagljuskamera.  

                                                 
22 Artman, Kristian & Westman, Anders (red.), Lärobok i militärteknik Vol. 2, Sensorteknik, TPB, Enskede, 

2009. Sid 67-68 
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Beräkningar 

Allmänna trigonometriska uträckningar används för att kontrollera vilka ytor vinklarna 

motsvaras av på olika avstånd. Resultaten används sedan för att ta fram pixelstorlekar och 

med det vilka avstånd som de olika Johnsonkriterierna teoretiskt kan uppnås på. 

Samtliga specifikationer på kameror och lasrar som används är öppna och kan därför medföra 

att räckvidder som räknas fram inte stämmer med de verkliga räckvidderna. Eftersom 

uppsatsen måste hållas sekretessfri kan inte hemliga uppgifter användas. Detta måste det tas 

hänsyn till när svarets noggrannhet diskuteras. 

Dji Phantom 4 

DJI Phantom 4 är en kommersiell UAV med kamerautrustning. Modellen finns i ett flertal 

olika varianter, där skillnaderna till största del består av kamerans kvalitet. Försöksobjektet 

samt det tänkta scenarioobjektet är Dji Phantom 4 Pro. Anledningen till detta val är att den har 

den bästa kameran av dessa modeller och blir den svåraste motståndaren i denna prisklass. 

Dess kommersiella spridning och att det förutsätts att en främmande nation troligen skulle 

använda en vanligt förekommande UAV för att kunna hävda sin oskyldighet, gör detta till en 

realistisk hotplattform. 

Kamerans field of view (FOV) är på 84 grader, med upplösningen 4096*2160 med 

bildhastighet på 60 bilder per sekund för filmning. Under filmandet går det även att ta bilder 

med upplösningen 5472*3078.23 Båda upplösningarna kommer att användas i arbetet, för att 

kontrollera vilken skillnad i spaningsavstånd detta skulle medge. Eftersom det är bäst 

upplösning på fotografierna är det den metod som kommer undersökas. 

Volvo V60 Cross Country 

Volvo V60 valdes ut som en representant för militärt fordon. Detta för att den till storlek och 

form påminner om militära fordon. Volvon är lite mindre än standardfordonen i 

Försvarsmakten men detta gör att, går det att identifiera Volvon på ett bestämt avstånd går det 

även att identifiera ett militärt standardfordon på minst det avståndet.  

JAS 39 Gripen 

JAS 39 Gripen är med som referensobjekt för att det är det enda stridsflygplan som svenska 

Försvarsmakten äger. Den blir där med ett attraktivt objekt för motståndaren att veta vart de är 

och vilka laster de bär. 

                                                 
23 Dji. Dji Phantom 4 Pro. http://www.dji.com/phantom-4-pro/info#specs (hämtad 2017-04-26) 
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Experiment 

För att bekräfta det teoretiska Johnsonkriteriet kommer UAV:en att börja spana mot ett objekt 

på ett avstånd bortanför dess räckvidd och sedan förflytta sig närmare. På bestämda avstånd 

kommer testplattformen att stannas och förbli hovrande under en kort tidsperiod, i syfte att 

samla in fotomaterial och för att kontrollera möjligheterna att upptäcka den. Efter detta 

kommer testplattformen att flygas in närmare mot objekten, stannas på bestämt avstånd och 

genomföra samma procedur som tidigare. Detta görs om tills dess att testplattformen är 

framme vid objekten. 

Ett kikasikte tillhörande Prickskyttegevär 90 B (PSG 90B) kommer att användas samtidigt 

som Johnsonkriteriet kontrolleras.24 Detta i syfte att kontrollera möjligheterna att upptäcka 

testplattformen på de olika avstånden. Det kommer även att användas för att försöka upptäcka 

UAV:en på olika avstånd mot olika bakgrunder. Att just detta kikarsikte används beror på att 

det är standard och spritt över hela Försvarsmakten. 

Bländningsförsöken genomförs enligt följande. Plattformen placerades inledningsvis på 150 

meters avstånd där samtliga lasrar testades mot objektivet. Laserpekarna, en i taget, riktades 

in mot objektivet och bländningsresultaten kontrollerades på en skärm som visade livebilder 

från testplattformen. Beroende på resultat flyttades testplattformen fram till 100 meter där 

bländningsförsöken genomfördes igen. Testplattformen flyttas sedan ytterligare närmare till 

75 meter där bländningsförsöken genomförs för sista gången. På samtliga avstånd är 

testplattformen placerad på ett fast objekt så att den står stilla och inte är flygandes. Detta ger 

mer gynnsamma förhållanden för den som bländar än vad som hade skett i en 

verklighändelse. 

Svagheterna med dessa experiment är att resultaten kommer att bli specifika för den som 

genomför dem, men de kan ge riktvärden för mer experiment i framtiden. 

Väderförutsättningar kommer att påverka experimentens resultat, vilket i efterhand kommer 

vara svåra att exakt återskapa. Operatörens syn och erfarenhet kommer också att inverka och 

påverka när den upptäcker ett föremål på bilderna. 

  

                                                 
24 PSG 90B:s kikarsikte har en optik med specifikation 10-12*50 
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Spaningsavstånd 

Med Dji phantom Pro och dess utrustning är det möjligt för en utomstående aktör att spana 

mot militära objekt på avstånd. Beroende på vilket objekt som spaningen ska ske emot kan 

olika långa avstånd användas. Med hjälp av kamerans specifikationer som finns att hämta på 

Dji´s hemsida har beräkningar genomförts för att visa vilka teoretiska avstånd som spaning 

kan genomföras på. Kamerans FOV är 84 grader. För att räkna ut ytan som detta täcker på 

olika avstånd har detta gjorts om till en rätvinkligtriangel, där halva FOV har använts som 

vinkel. Den uträknade sträckan har sedan dubblats för att få den totala diametern.        

Formel 1 

  𝑋 = tan 42 ×𝑌 

 

Kamerans yttäckning kan sedan användas för att räkna ut hur stor varje pixel är i olika 

dimensioner (bredd eller höjd). Kamerans FOV är kvadratiskt medan antalet pixlar är olika 

beroende på vilken dimension det handlar om. Detta gör att pixlarna inte kommer vara 

kvadratiska. Olika beräkningar kommer därför att behöva användas för varje dimension. 

Filmning: Se bilaga 1 för tabell 

 

 

 

Stillbild: Se bilaga 2 för tabell 

 

   

   

Varje dimension behöver räknas ut för att båda kommer att behöva användas beroende på 

vilket objekt spaningen ska ske emot, exempelvis behövs bredden för att kontrollera kriteriet 

mot människor och höjden för flygplan. Människans minsta mått för att kunna identifiera är 
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bredden på dess bröstkorg25. Ett JAS 39 Gripen, som används i den här undersökningen, har 

sitt minsta mått på höjden. Volvo V60 Cross Country har även den sitt mista mått på höjden 

så även här kommer höjden på pixlarna spela en roll. 

Pixlarnas dimensioner kan tillsammans med Johnsonkriteriet som tidigare tagits upp användas 

för att beräkna fram ett teoretiskt avstånd för dem olika nivåer inom Johnsonkriteriet. Dessa 

resultat visas i bilaga 1 & 2. 

De teoretiska avstånden som de olika nivåerna på Johnsonkriteriet kan uppnås påverkar vilket 

avstånd spaningsuppdrag kan genomföras på. Beroende på vad som skall motverkas, exempel 

att upptäckas eller identifieras måste verkan vara möjligt på de avstånd som de nivåerna kan 

uppnås på. 

I försöken kommer enbart kamerans fotografiska förmåga att testats. Detta beror på att 

kamerans fotografier ger den bästa upplösningen. Fotografering gör det till den svåraste 

metoden att motverka, eftersom den kan verka på längre avstånd än videofilmning.  

Empiri 

Resultat experiment 

Till bländningsförsöken valdes tre olika lasrar: 

• Max uteffekt <200mW, 532 nm, Grönt ljus, klass 3b (Laser 1) 

• Max uteffekt <3000mW, 532 nm, Grönt ljus, klass 2 (Laser 2) 

• Max uteffekt <1000mW, 450 nm, blått ljus, klass 3R (Laser 3) 

I ett försök med att ta sönder ballonger upptäcktes att den maximala uteffekten som är märkt 

på laserpekarna verkar vara väl tilltaget. Detta eftersom att laser 3 med en max uteffekt på 

<1000mW lyckades ta sönder en ballong men inte laser 2 som har en max uteffekt på 

<3000mW. Vilket i slutet skulle kunna påverka resultatets noggrannhet. 

Till en början var det även tänkt att försvarets laserpekare till AK5C skulle användas. Detta 

gick tyvärr inte att genomföra under våra tester på grund av att rödpunkten som bildades av 

laserpeken var så svag i dagsljus att det inte var möjligt att se vad man pekade på. Detta 

medförde att testerna inte var möjliga att genomföra. 

                                                 
25 Bröstkorgsmått är taget från författaren då det inte finns någon statistik på medelbredd på bröstkorgar.  
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De bestämda avstånden uppmättes på plats på övningsfältet. Vi som genomförde testen hade 

inte tidigare varit på övningsfältet och kunde då inte innan vi anlände till övningsfältet 

bestämma vilka avstånd som testplattformen skulle testas på. Vi visste inte heller vilka 

förutsättningar som skulle råda på plats. Avstånden som bestämdes blev enligt följande: 150, 

100 och 75. 

De optiska upptäcksförsöken genomfördes på följande sätt. På grund av testfältets utformning 

blev max avstånd 600m med förutsättningen att solljuset skulle komma från sidan på 

testplattformen. Testplattformen startade på 600m därefter flyttades testplattformen närmare 

till följande avstånd: 500, 350, 250, 200 och 100. Vid varje delavstånd kontrollerades 

upptäckningsförmågan optiskt utan hjälpmedel samt med kikarsikte. 

Metrologiska förhållanden som rådde under testen var: 

• Solljus, solen stigandes mot högsta punkt 

o 09:30 höjd 34 grader, väderstreck 120 grader 

o 12:30 höjd 45 grader, väderstreck 175 grader26 

• Molnigheten var inledningsvis ¼, för att i slutet av försöken övergå till ¾ av 

himlen. 

Under försöken att kontrollera Johnsonkriteriet var solen antingen i sida eller bakom 

objektivet på testplattformen. Detta var ett aktivt val som kunde göras på grund av att det inte 

behövdes ta hänsyn till några risker med att använda laser. Vid försöken med att blända 

kamerautrustningen med en laser hade objektivet motljus. Detta på grund av att det var endast 

i den riktningen vi fick använda laserpekarna. 

En detektor inuti en kamera känner av ljuset som släpps in i genom bländarens öppning och 

skapar med dessa värden en bild. Beroende på ljusförhållanden detekteras olika saker och visa 

saker blir mer tydliga än andra. Detta gör att ljusförhållanden som råder vid testtillfället 

påverkar resultatet. Om exempelvis det varit mörkare, kanske effekten av lasrarna blivit 

större. 

Bekräfta Johnsonkriteriet 

Tidigare i uppsatsen har uträkningar gjorts på vilket teoretiskt avstånd Johnsonkriteriets olika 

nivåer är möjliga. Detta har gjorts på tre olika objekt: Människa, Volvo V60 Cross Country 

och JAS 39 Gripen. Vid identifikation av en människa har bredden på bröstkorgen 

                                                 
26 Dessa värden har hämtats från ett solbanediagram, se bilaga 3 
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tillsammans med armar som hänger längsmed kroppen varit minsta mått, 58cm. Volvo V60 

Cross Countrys minsta mått är höjden från sida vid försöken, nämligen 1,545m.27 JAS 39 

Gripens minsta mått är höjden som är 4,5m.28 

Analysen av bilder skedde tillsammans med två andra kadetter som inte varit med under 

försökstillfället. Den enda information de fick innan var att det fanns tre objekt på bilden som 

inte tillhörde övningsfältet.  

600 m 

Foto: Fullt möjligt att upptäcka att det är tre objekt på bilden. Ett större klump och två mindre 

objekt. Både bil och människor uppfyller nivån för upptäckt. 

500 m  

Foto: Den tidigare stora ”klumpen” här nu blivit till ett fordon, den är klassificerad. De två 

andra objekten ses nu som två stycken tvåbenta objekt. Bilen blir här alltså klassificerad, 

medan människorna fortfarande är upptäckta. 

400 m  

Foto: Resultat som för 500m fast mer säkert och klarare klassificering. Fordonet kan nu 

identifieras som en bil. De tvåbenta objekten skulle kunna vara människor men inte 

klassificerat. 

350 m  

Foto: Identifiering av bilen är så bra att det nu syns att bagageluckan är öppen. De tvåbenade 

objekten identifieras nu klart som människor, varav den ena har sidan mot kameran medan 

den andra har bröstkorg alternativt ryggtavlan mot kameran. På detta avstånd är både bil och 

människorna identifierade. 

200 m  

Foto: Bilen identifieras nu som någon form av kombimodell, troligt någon form av Volvo. 

Människorna syns klarare och det går att bestämma att den ena har bröstkorgen mot kameran 

                                                 
27 Volvo cars. Tekniska data, funktioner och utrustning. http://www.volvocars.com/se/bilar/modeller/v60-cross-

country/specifikationer (hämtad 2017-05-15) 
28 Försvarsmakten. JAS 39 Gripen C/D. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/luft/jas-39-gripen-cd/ (hämtad 2017-05-15) 

http://www.volvocars.com/se/bilar/modeller/v60-cross-country/specifikationer
http://www.volvocars.com/se/bilar/modeller/v60-cross-country/specifikationer
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/jas-39-gripen-cd/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/jas-39-gripen-cd/
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och den andra vänster sida mot kameran. Den med sidan mot kameran har något i händerna 

framför kroppen. 

100 m  

Foto: Bilen bekräftas nu som en Volvo, V40 alternativt V60:s nya modell. Personen med 

bröstkorgen mot kameran har händerna i fickorna. Personen med sidan emot kameran har 

något vitt i händerna som den visuellt undersöker. Mellan individerna står det någon form av 

trebent stativ. 

50 m 

Foto: Volvon är klar och tydlig. Människorna blir klarare och mer detaljer kommer fram. 

Personen med sidan emot kameran har en jacka med luva. Personen med bröstkorgen mot 

kameran står något snett i förhållande till kameran, tittar dock i kamerans riktning. 

10 m 

Foto: På det tidigare trebenta stativet går det nu att se att det är något avlångt grått som är 

placerat längst upp, riktat 90 grader åt höger från kameran sett. 

De teoretiskt framräknade avstånden stämmer till stor del med det verkliga resultatet av 

försöken. I de fall som resultaten inte stämde berodde det på att verkligheten faktiskt var 

bättre än de teoretiska. De olika klasserna i Johnsonkriteriet kunde uppnås på längre avstånd 

än de som teoretiska beräkningarna visade. Testplattformens kamerautrustning är en kapabel 

motståndare trots det låga priset.  

Optisk upptäckt 

Nedan kommer resultaten med att upptäcka testplattformen på de bestämda avstånden att 

presenteras. Som hjälpmedel vid dessa försök användes siktet till PSG 90B. 

600m 

Testplattformen är synlig med kikarsikte dock bara som en vit klump, med grön skog som 

bakgrund. Utan hjälpmedel med blotta ögat är inte testplattformen synlig. 

500m 

Storleken på testplattformen har ökat i kikarsiktet. Den går att observera med blotta ögat med 

grön skog som bakgrund. Med tyst omgivning går testplattformen att hörselobservera. 
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350m 

Med kikarsikte går det att urskilja formen på plattformen samt synliga reflexer från 

landstället. Den är även tydligare med blotta ögat. Hörselobservation möjlig även med 

eldgivning i bakgrunden. 

250m 

UAV:n syns fortfarande med kikarsiktet, detta trots att bakgrunden nu är ett vitt moln. 

Bakgrunden gör dock att den inte längre är synlig med blotta ögat. 

200m 

UAV:n är klart synlig med både kikarsikte och blotta ögat. Hörselobservation möjlig, även 

med på avstånd lyftande flygplan i bakgrunden. 

100m 

UAV:n syns klart och tydligt oavsett de två olika observationsmetoderna. Den hörs nu utan 

problem trots olika ljud i bakgrunden. 

Beroende på kontraster mot bakgrunden var det mer eller mindre svårt att upptäcka 

testplattformen. Med kikarsiktet gick det att på 600m upptäcka att det var något i luften som 

inte tillhörde normalbilden. Det gick även med blotta ögat upptäcka den på 500m med grön 

skog som bakgrund. Något som påverkar resultatet är att observatörerna visste vad de letade 

efter och i vilken riktning, något som troligtvis inte skulle vara fallet i verkligheten. 

Bländningsförsök 

Vid bländningsförsöken var laserpekarna handhållna och riktades in med att följa 

laserpunkten som laserpekarna bildade på en vägg 1m bakom UAV:en.  

Max uteffekt <200mW, 532 nm, Grönt ljus, klass 3b (Laser 1) 

Denna laserpekare gav inga störningar på något av avstånden. Det som skedde under försöken 

var att det på bilden visades en klar och tydlig ljuspunkt. Inga störningar på bilden runt 

omkring uppstod. 

Max uteffekt <3000mW, 532 nm, Grönt ljus, klass 2 (Laser 2) 

Laserpekaren gav inga störningar på 150m, däremot en klar ljuskälla. På 100 meter uppstod 

störningar i form av en utvidgad grön ring från källan. Störningen påverkade inte resterande 
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bild, enbart i den gröna ringen där inget kunde urskiljas. Vid försök på 75m ökade enbart den 

gröna ringens storlek. Bilden var fortfarande ren och klar runt störningen. 

Max uteffekt <1000mW, 450 nm, blått ljus, klass 3R (Laser 3) 

Redan på 150 meter började det uppstå störningar i direkt anslutning till ljuskällan. Detta tog 

formen av en blå stjärna med spetsar som sticker ut från ljuskällans center. På 100 meter är 

störningen större till ytan, runt störningen är bilden fortfarande klar. På 75 meters avstånd har 

störningens yta växt ytterligare samt att bilden runt om kring börjar bli blå grumlig. Se bild 3 

från försöket nedan. 

Av försöken att döma så är det svårt att få någon störningseffekt på de avstånd som 

testplattformen kan verka. Både att träffa linsen och att det ska komma fram tillräckligt med 

energi för att störa var problematiskt. Bild 3 (nedan) visar testresultatet där laserpekaren 

träffar i centrum på kamerans objektiv. 

 

Bild 3, Laser 3 bländningseffekt på 75m med träff direkt i centrum på objektivet 

  

Fotografi taget av författaren. Livgardets övningsfält Kungsängen, 2017-05-12 
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Analys 

Bekräfta Johnsonkriteriet 

De teoretiska avstånden var goda utgångspunkter för försöken och låg till grund för del 

avstånden. De uträknade avstånden där de olika nivåerna från Johnsonkriteriet skulle 

uppfyllas stämde. I de flesta fallen var de praktiska avstånden längre än de teoretiska. Att 

redan på 500m kunna klassificera en bil och på 300m kunna se att bagageluckan är öppen är 

för vår del oroväckande. På 300m gick det även att se hur personerna var positionerade mot 

kameran. Att ha så bra kapacitet kopplat mot testplattformens tillgänglighet i samhället och 

priset gör den till en kapabel plattform. Överväger man dyrare UAV:er ökar kapaciteten 

snabbt vilket gör de till ett ännu större hot.  

Optisk upptäckt 

På 600m avstånd gick det med hjälp av kikarsiktet att upptäcka testplattformen med grön skog 

som bakgrund. Därefter blev testplattformen större och större desto närmare den kom 

observatören, vilket i sig inte är konstigt. Det oväntade med dessa försök var att det snabbt 

gick att upptäcka mer och mer detaljer på långa avstånd. Redan på 350m gick det att urskilja 

testplattformens form och landstället var synligt, det gick även med blotta ögat att upptäcka 

testplattformen. På 250 meter med vita moln som bakgrund gick det att se kameran, vilket var 

förvånande med tanke på att hela plattformen är vit. På detta avstånd försvann förmågan att 

upptäcka den med blotta ögat. Närmare än 250 meter var testplattformen synlig oavsett 

observationsmetod. 

Att det gick att upptäcka testplattformen på 600m hade troligtvis mycket att göra med att 

observatören visste exakt vad som fanns i luften och i vilken riktning. Utan denna information 

hade det varit betydligt svårare att upptäcka testplattformen med kikarsiktet. När plattformen 

var upptäckt var det sedan bara att följa den i sin förflyttning i luften vilket underlättade 

upptäckt på de andra avstånden. Utan information om vad som fanns i luften och i vilken 

riktning, hade hela lufthavet behövts genomsökas. Skulle detta ha behövt genomföras med 

enbart ett kikarsikte hade det varit som att hitta en nål i en höstack. I ett verkligt fall skulle ett 

kompletterande system behövt användas för att kunna definiera i vilken riktning och inom 

vilken tidsram genomsök av luften skulle ske, exempelvis med en radar. Detta för att upptäckt 

med ett kikarsikte skulle vara möjligt på 600m avstånd. 
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Akustisk upptäckt 

Något som inte var ett inplanerat försök men som upptäcktes möjligt under försöken var 

möjligheten att hörselobservera testplattformen. Testplattformens rotorblad skapade ett 

speciellt ljud som gick att urskilja mot bakgrundsljud. Med tyst omgivning gick det att på 

500m hörselobservera plattformen. Testplattformens specifika ljud gick att urskilja med 

skottlossning i bakgrunden på 300m. På 200m gick ljudet att urskilja även när flygplan lyfte 

på avstånd i bakgrunden.  

Bländningsförsök 

Med tanke på att laser 3 kunde bränna sönder en ballong på någon meters avstånd var det 

oväntat att lasrarna inte skapade mer störningar än vad de gjorde. Att laser 2 som har en max 

uteffekt <3000mW inte skapade mer störning än laser 3 är även det oväntat. Trots 

laserpekarnas höga effekt var det enbart laser 3 som skapade störningar över större delar av 

bilden. De andra två skapade enbart störningar i direkt anslutning till ljuskällan. Laser 3 

skapade en blå dimma över större delar av bilden. Dimman gjorde inte saker på bilden 

oidentifierbara, men en större effekt än de andra två i alla fall. Störningen som alla 

laserpekare gjorde gav ingen större effekt för att minska testplattformens möjligheter till 

spaning. En så pass liten störningsyta som laserpekarna skapade skulle inte ha någon större 

påverkan på motståndarens förmåga att kunna använda bilden för att identifiera saker. Det 

positiva resultatet att dra från dessa försök är att det uppstod en störning. Även om störningen 

var liten till yttäckningen så var störningen stark. Inget bakom störningen var synligt, vilket 

gör det möjligt att med denna teknik faktiskt kunna störa ut kamerautrustningen.  Om 

bländningslasrarna skulle öka i effekt och ändra sin spridningsvinkel är det möjligt att störa ut 

kamerautrustningen. För att bekräfta detta måste fler försök genomföras med olika sorters 

lasrar. 

En problematik som upptäcktes är laserpekarnas uppmärkning. Laserpekare 2 gav inte mer 

störning än laser 3 trots att den enligt märkningen kan ge högre uteffekt. Varför det är så stor 

skillnad på laserpekarna är inte klart men det skulle kunna vara att de har olika stora 

spridningsvinklar eller att mätningen av uteffekten har skett på olika sätt. Det skulle även 

kunna bero på att informationen som tillverkaren trycker på laserpekaren skiljer sig mot 

verkligheten för att göra de mer attraktiva för köparen. 

Ett problem som uppmärksammades under försöken var att pricka kameraobjektivet direkt i 

centrum med en handhållen laserpekare. Testplattformen var placerad på 75m och helt stilla, 
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ändå var det svårt att pricka kameran i centrum med en handhållen laserpekare. Det krävdes 

att laserstrålen var riktad i kamerans centrum annars avtog störningseffekten snabbt. Är det ett 

problem att träffa en stillastående UAV, så blir problemet ännu påtagligare om den rör på sig. 

Bild 4 (nedan) visar när laserstrålen fortfarande träffar kameran men inte i centrum. Den 

minskade störningseffekten visas tydligt. Detta visar nackdelen med att lösa denna 

problematik med laser. 

Bild 4, Laser 3 bländningseffekt på 75m utan träff direkt i centrum på objektivet 

 

Fotografi taget av författaren. Livgardets övningsfält Kungsängen, 2017-05-12 

Kinetisk verkan 

Något som inte testades men som är möjligt är att med en projektil skjuta ner testplattformen. 

All verkan med projektiler medför ett riskområde. Beroende på kaliber och vapen varierar 

detta i storlek. Kikarsiktet som användes vid de optiska försöken att upptäcka plattformen 

sitter vanligtvis på ett PSG 90B, ett gevär med kaliber 7,62mm. Med detta gevär är det möjligt 

att skjuta ner testplattformen. Det medför dock ett riskområde som är konformat med en radie 

på 4300m, något som gör det svårt att använda som bekämpningsalternativ i bostadsområden. 

Resultatet av undersökningen visade på att det gick att upptäcka testplattformen på 600m, 
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vilket i sin tur gör det möjligt att verka på det avståndet. Risken för omgivningen kvarstår 

dock.29 

Något som Försvarsmakten idag inte har men som skulle kunna vara ett möjligt alternativ till 

prickskytteammunitionen är en ammunition som tillverkas av Nammo och heter 7,62 mm x 

51 Ball Non Toxic 6 Reduced Range. Denna ammunitionen har samma egenskaper som 

NATO 7,62 upp till 200m. På grund av spår som tillverkaren har lagt in i projektilen avtar 

dess rotation och får efter 200m sämre verkan. Detta gör att riskområdet kan minskas in till 

1500m, vilket är en klar skillnad mot vanlig ammunition. Bild 5 illustrerar skillnaderna i 

riskområde för de olika ammunitionerna.30 

Bild 5, Bilden illustrerar skillnader i riskområden mellan Nato 7,62mm (röd cirkel) och Reduced range 7,62mm (grön cirkel) 

https://www.nammo.com/globalassets/pdfs/ammobook/nammo_ammo-handbook_2016.pdf Sid 30 

Bekämpningskedjan 

Resultaten från försöken kopplat till bekämpningskedjan visar på ett problem. Testplattformen 

kan genomföra spaning på längre avstånd än vad Försvarsmakten kan verka i dagsläget. 

Kinetisk verkan exempel PSG 90B går teoretiskt att använda men då tillkommer risken som 

praktiskt inte alltid fungerar. De handhållna laserpekarna som användes i experimenten ger 

heller ingen störningseffekt på så långa avstånd. 

                                                 
29 Försvarsmakten. Säkerhetsinstruktioner: Säkerhetsreglemente eldhandvapen kapitel 8. 

http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/sakr_2017/webb/SakR_Ehv/Ehv_Kap_08/Ehv_Kap_08.htm (hämtad 

2017-05-30)  
30 Nammo. Nammo ammunition handbok edition 4, 2016. 

https://www.nammo.com/globalassets/pdfs/ammobook/nammo_ammo-handbook_2016.pdf (hämtad 2017-05-

30) Sid 30 

https://www.nammo.com/globalassets/pdfs/ammobook/nammo_ammo-handbook_2016.pdf
http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/sakr_2017/webb/SakR_Ehv/Ehv_Kap_08/Ehv_Kap_08.htm
https://www.nammo.com/globalassets/pdfs/ammobook/nammo_ammo-handbook_2016.pdf
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Diskussion 

Resultaten i denna undersökning blir specifika för just detta fall med de använda lasrarna och 

metrologiska förutsättningarna. Ingen ytterligare information om laserpekarna användes 

förutom det som tillverkaren tryckt på dem. Information angående spridningsvinklar och 

uteffekter hade varit möjliga att ta reda på, men på grund av tidsbrist var inte detta 

genomförbart. 

Experimenten kan vara riktvärden för kommande experiment. Fler tester med olika lasrar och 

testplattformer hade givit resultaten bättre reabilitet. Personerna som genomförde de optiska 

upptäktsförsöken visste vad de letade efter och i vilken riktning. Detta gör att förmågan att 

upptäcka testplattformen ökade jämfört med någon som inte skulle ha någon information alls. 

Fördelen med försöken som genomförts är att det kan ge riktvärden till kommande försök. 

Ett problem som uppstod under försöken var att rikta in en handhållen laserpekare mot målet. 

Det starka ljuset från solen gjorde laserprickarna svåra att urskilja, för att sedan rikta in mot 

målet. En handhållen laserpekare medför även den mänskliga faktorn med oförmåga att hålla 

handen helt stilla, det förekommer alltid små skakningar som ger stora utslag på 75m. Ett 

automatiserat system skulle kunna vara lösningen på problemet med riktning och skakningar 

men då tillkommer problemet med att en plattform är tyngre än en handhållen laserpekare 

samt att en plattform behöver mer energi. Detta gör dock att systemet kanske måste 

fordonsmonteras och tanken med en lätt och spridd lösning försvinner. 

En annan möjlig lösning skulle kunna vara att montera laserpekarna på ett vapen och sedan 

rikta lasern tillsammans med ett kikarsikte. Vilka effekter det skulle ge att observera i genom 

ett kikarsikte på en laserpunkt är oklart, men experiment (innan det kommer ut på förband) 

skulle kunna undersöka detta och kontrollera ifall det är genomförbart.  

Ett övergripande problem är laserpekarnas uteffekt. Uteffekten behöver bli högre av två 

anledningar. Dels för att laserpricken ska bli lättare att se i en ljusomgivning och dels för att 

effekten som träffar kamerans objektiv måste bli högre för att bländningseffekten skall ökas. 

PSG 90B som verkansmetod är inte helt omöjlig. Den har bra precision och finns på de flesta 

förband i Försvarsmakten. Skulle det ske någon form av specialutbildning för att verka mot 

UAV:er är detta ett möjligt alternativ. Med rätt utbildning skulle träffsäkerheten öka och ett 

mindre risktagande skulle kunna ske. En utbildad skytt skulle ha möjlighet att analysera 

situationen och därmed skjuta mot UAV:en så att ett kulfång skulle kunna befinna sig i 
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bakgrunden. Detta skulle göra att riskområdet skulle kunna minskas och verkansmetoden med 

prickskytteammunition skulle kunna vara möjlig även i bebyggelse. 

Slutsats 

Möjligheterna att upptäcka en plattform som har storlek och form som den i försöken kommer 

vara problematisk med enbart den utrustning som finns ute på förband. Det skulle behövas 

någon form av kompletterande system som har förmågan att kunna genomsöka stora 

luftvolymer. Som vid upptäckt av något som avviker från normalbilden kunna presentera den 

informationen för antingen en mänsklig aktör alternativt ett automatiserat verkanssystem. 

Gällande spaningsavstånden är plattformen som används i försöken kapabel till att kunna 

genomföra spaning på långa avstånd och få ut bra resultat. Bilderna håller hög upplösning och 

ger den möjlighet att verka utanför avståndet som den är upptäcktsbar på med blotta ögat och 

med kikarsiktet. 

Försöken har givit resultatet att kommersiella handhållna laserpekare har en låg alternativt 

obefintlig förmåga att kunna blända en UAV som har en kamera som spaningsutrustning. De 

gav ingen större störning i bilden och det var svårt att pricka rätt även när plattformen stod 

stilla. 

Kopplas dessa tre nämnda delar ihop till en helhet upptäcks ett problem för Försvarsmakten. 

Billiga civila UAV:er kan spana på långa avstånd och är problematiska att upptäcka med den 

utrustning som finns på förbanden. Även vid upptäckt är det svårt att störa ut 

kamerautrustningen med handhållna laserpekare. De krävs mer uteffekt hos laserpekarna och 

det är svårt att rikta in laserpekaren så att den ger någon störning på bilderna. Det skulle 

krävas någon form av automatiserat system både för upptäckt och för verkansdelen. 

Svar på frågorna: 

o På vilka avstånd kan en spanings UAV verka med de tekniska specifikationer 

som experimentens testplattform har? 

Beroende på vad motståndaren vill uppnå med sin spaningsverksamhet varierar detta avstånd. 

För upptäckt av fordon och människor kan denna plattform verka från 600m. På närmare håll 

ökar mängden information som motståndaren kan få ut av bilder som tas. 

o På vilka avstånd är det möjligt att upptäcka en UAV med form och färg som 

experimentens testplattform med kikarsikte tillhörande PSG 90B? 
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Med kikarsiktet till PSG 90B går det att upptäcka testplattformen på 600m. Med blotta ögat 

går det att upptäcka testplattformen på 500m med grön bakgrund, med vit bakgrund går 

upptäckningsavståndet ner till 200m. 

o På vilka avstånd kan handhållna laserpekare av olika laser klasser användas 

som verkansmetod mot kamerautrustning på en UAV? 

Handhållna laserpekare ger en begränsad bländande effekt, dock, på kamerautrustningen vid 

75m eller kortare. De behöver öka i uteffekt för att kunna göra någon verklig störningseffekt 

på de spaningsavstånd som är möjliga. 

 

• Vilka effekter går det att uppnå med handhållna laserpekare mot spanings UAV:er? 

Om svaren från de tre delfrågorna som presenterades tidigare slås ihop kan ett svar på den 

övergripande frågan uppnås. Med handhållna laserpekare på 75m går det att uppnå en 

störning i bilderna som testplattformen tar. Störningen som uppstår är en sorts bländning i 

direkt anslutning till laserpekaren. Motståndaren kommer inte kunna se vad som befinner sig i 

direkt anslutning till laserpekaren men i övrigt är bilden oförstörd. Detta skapar en minskad 

spanings förmåga för motståndaren på korta avstånd, men eftersom testplattformen är kapabel 

till att spana på längre avstånd än så skapar det inga större effekter hos fienden.  

Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta området skulle förslagsvis vara att genomföra liknande försöka 

med starkare handhållna lasrar samt andra testplattformar, samt genomföra försöken på 

testplattformar som är i rörelse. Försöken med att upptäcka plattformen skulle även de 

behövas genomföras på fler sorters testplattformar med observatörer som inte vet vad dem 

letar efter.  
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Bilaga 1 

Tabellen visar värden från uträckning av kamerans filmningskapacitet. Dimensioner på pixlar 

på specifika avstånd samt vilken nivå på Johnsonkriteriet detta möjliggör på olika objekt. 

Avstånd 

(Y) 

2*(tan42*Y) Bredd Höjd Människa V60 JAS 

1 m  1,55 0,39 mm 0,72 mm I I I 

2 m 3,10 0,76 mm 1,47 mm I I I 

3 m 4,65 1,14 mm 2,15 mm I I I 

4 m 6,21 1,52 mm 2,87 mm I I I 

5 m 7,76 0,19 cm 0,36 cm I I I 

10 m 15,51 0,38 cm 0,72 cm I I I 

15 m 23,27 0,57 cm 1,08 cm I I I 

20 m 31,03 0,76 cm 1,44 cm I I I 

30 m 46,54 1,14 cm 2,15 cm I I I 

40 m 62,05 1,52 cm 2,87 cm I I I 

50 m 77,57 1,9 cm 3,59 cm I I I 

100 m 155,14 3,79 cm 7,18cm K I I 

150 m 232,70 5,68 cm 10,77 cm K K I 

200 m 310,27 7,58 cm 14,36 cm U K I 

500 m 775,68 0,19 m 0,36 m U U I 

1000 m 1551,59 0,38 m 0,72 m - U K 

I = Identifierad  K = Klassificerad  U = Upptäckt  

Max pixelbredd för människa: 

• Identifiering: 58/16=3,625 cm 

• Klassificering: 58/8=7,25 cm 

• Upptäcka: 58/2=29 cm 

Max pixelhöjd för Volvo V60 Cross Country: 

• Identifiering: 154,5/16=9,656 cm 

• Klassificering: 154,5/8=19,31 cm 

• Upptäcka: 154,5/2=77,25 cm 
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Max pixelhöjd för JAS 39 Gripen: 

• Identifiering: 450/16=28,13 cm 

• Klassificering: 450/8=56,25 cm 

• Upptäcka: 450/2=225 cm 
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Bilaga 2 

Tabellen visar värden från uträckning av kamerans fotograferingskapacitet. Dimensioner på 

pixlar på specifika avstånd samt vilken nivå på Johnsonkriteriet detta möjliggör på olika 

objekt. 

Avstånd 

(Y) 

2*(tan42*Y) Bredd Höjd Människa V60 JAS 

1 m  1,55 0,38 mm 0,73 mm I I I 

2 m 3,10 0,76 mm 1,47 mm I I I 

3 m 4,65 1,14 mm 2,15 mm I I I 

4 m 6,21 1,52 mm 2,87 mm I I I 

5 m 7,76 0,19 cm 0,36 cm I I I 

10 m 15,51 0,38 cm 0,72 cm I I I 

15 m 23,27 0,57 cm 1,08 cm I I I 

20 m 31,03 0,76 cm 1,44 cm I I I 

30 m 46,54 1,14 cm 2,15 cm I I I 

40 m 62,05 1,52 cm 2,87 cm I I I 

50 m 77,57 1,9 cm 3,59 cm I I I 

100 m 155,14 3,79 cm 7,18cm K I I 

150 m 232,70 5,68 cm 10,77 cm K K I 

200 m 310,27 7,58 cm 14,36 cm U K I 

500 m 775,68 0,19 m 0,36 m U U I 

1000 m 1551,59 0,38 m 0,72 m - U K 

I = Identifierad  K = Klassificerad  U = Upptäckt  

Max pixelbredd för människa: 

• Identifiering: 58/16=3,625 cm 

• Klassificering: 58/8=7,25 cm 

• Upptäcka: 58/2=29 cm 

Max pixelhöjd för Volvo V60 Cross Country: 

• Identifiering: 154,5/16=9,656 cm 

• Klassificering: 154,5/8=19,31 cm 
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• Upptäcka: 154,5/2=77,25 cm 

Max pixelhöjd för JAS 39 Gripen: 

• Identifiering: 450/16=28,13 cm 

• Klassificering: 450/8=56,25 cm 

• Upptäcka: 450/2=225 cm 
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Bilaga 3 

Nedan visas en tabell med genomsnittshöjd och väderstreck för solen i Stockholm. Det visas 

även en tabell som förklara hur värden tas ut ur denna sorts tabeller. 

Diagram 2 

 

Diagram 2 ovan, förklarar hur ett solbanediagram utläses31 

Figur 3 ovan, visar solbanediagram för Stockholmsområdet 201332 

                                                 
31 SMHI. Vad är ett solbanediagram?. 2017-03-20. 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.32183.1490012417!/image/legendSo.png_gen/derivatives/Original/image/leg

endSo.png (hämtad 2017-05-15) 
32 SMHI. Vad är ett solbanediagram?. 2017-03-20. 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.32096.1490013208!/image/stockholm.png_gen/derivatives/Original/image/st

ockholm.png (hämtade 2017-05-15) 
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