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Sammanfattning:  

Den accelererande teknikutvecklingen tillsammans med den ökade digitaliseringen av samhället 

har förändrat hur konventionell krigföring idag förs och ett avgörande i striden nås inte längre 

endast med hjälp av kulor och krut. Militär personal är idag beroende av att obehindrat kunna 

nyttja trådlös informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Militära farkoster och 

vapensystem blir allt mer beroende av mjukvara, trådlös nätverksåtkomst och styr-/sensorsystem 

för att kunna operera. Detta har gett upphov till en ny försvarsarena, cyber. Då fysisk åtkomst till 

motståndarens system kan vara begränsad kan trådlös åtkomst komma att bli nyckeln till 

framgång i militära operationer. Detta i form av att kombinera cyber- och elektronisk krigföring. 

Då Sverige har påbörjat återuppbyggnaden av den nationella försvarsförmågan och en 

högteknologisk motståndare som kommit långt i utvecklingen av elektronisk krigföring knackar 

på dörren, måste denna nya typ av krigföring belysas. Arbetet syftar till att utforska hur 

kombinationen av cyber- och elektronisk krigföring kan nyttjas under militära operationer i 

dagens konventionella krigföring och huruvida förmågan kan implementeras på taktisk nivå. 

Detta görs genom en fallstudie på en militär operation från 2011, då Iran med hjälp av cyber- och 

elektronisk krigföring kan ha lyckats kapa en amerikansk Stealth-UAV, RQ-170 Sentinel. 

Resultatet visar på att förmågan att kunna påverka motståndaren inom den nya cyberarenan kan 

ge en avgörande fördel i militära operationer i dagens konventionella krigföring. Detta genom att 

förneka motståndaren tillgång till det elektromagnetiska spektrumet, och på så vis även förneka 

denne att nyttja trådlös IKT.  
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Abstract:  

The accelerating technology development together with the increased digitalization of society has 

changed the way in which conventional warfare today is carried out, and a decisive in the battle 

is no longer achieved only by the use of bullets and gunpowder. Today’s military personnel are 

dependent on unhindered use of wireless information and communication technology (ICT). 

Military vehicles and weapons systems are increasingly dependent on software, wireless network 

access and control/sensor systems in order to operate. This has given rise to a new defense arena, 

Cyberspace. As physical access to the opponent's system may be limited, wireless access may 

become the key to success in military operations. This in the form of combining cyber- and 

electronic warfare. As Sweden has now begun to rebuild the national defense capability and a 

high-tech opponent who has come a long way in the development of electronic warfare is at our 

doorstep, this new type of warfare must be highlighted. This thesis aims to explore how the 

combination of cyber-and electronic warfare can be utilized during military operations in today's 

conventional warfare and whether the ability can be implemented at tactical echelon. This is done 

by a case study on a military operation from 2011, when Iran, using their cyber and electronic 

warfare capability, supposedly managed to hijack an American Stealth-UAV, RQ-170 Sentinel. 

The result shows that the ability to influence the opponent within the cyberspace, denying them 

access to the electromagnetic spectrum, and thus denying their use of wireless ICT, can provide 

a decisive advantage in military operations in today's conventional warfare.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Dagens militära operationer utförs i en informationsmiljö som i och med det ökade användandet 

av cybermiljön1 och det elektromagnetiska spektrumet (EMS) blir alltmer komplex. Militära 

styrkor har ett ökat behov av att kunna nyttja informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) med obehindrad tillgång till cybermiljön och EMS. 2  IKT möjliggör bland annat 

kommunikation, navigering och ledning. Det har även bidragit till möjligheter för att genomföra 

cyberoperationer (CO) och elektronisk krigföring (EW) till stöd för konventionell krigföring.3 

Militära stormakter har påbörjat framtagningen av handböcker och doktriner4, 5 inom den nya 

cyberarenan och är i full gång med att utveckla och testa taktiska system för både offensivt och 

defensivt nyttjande av cyber- och elektronisk krigföring.6 Ett exempel på offensivt nyttjande av 

CO är Operation Olympic Games, även känt som STUXNET.  

2010 upptäcktes ett virus som avsiktligt planterats i en iransk kärnkraftsanläggning i Natanz.7 

Viruset, STUXNET, var programmerat för att attackera SCADA-system (Supervisory Control 

and Data Acquisition). Specifikt var syftet att attackera SCADA-systemen vilka styrde 

centrifuger som nyttjades för att tillverka anrikat uran till Irans kärnvapenprogram.8 Forskare 

har beskrivit STUXNET som en ”military-grade cyber missile” med målsättningen att slå ut 

Irans kärnvapenprogram9. Paulo Shakarian, professor i datavetenskap, hävdar att det var den 

första händelsen där en skadlig mjukvara skapade fysisk skada och att STUXNET var en RMA 

(Revolution in Military Affairs) då viruset kom att ändra världens syn på cyberkrigföring.10  

                                                 
1 ”Cybermiljön består av tekniska system och sammankopplade system av system såsom datanätverk, IT-system 

för digital överföring, lednings- och sambandssystem samt system och komponenter i andra tekniska system som 

tar emot, sänder och använder olika typer av information och data” Försvarsmakten, Försvarsmaktens underlag 

till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015, Bilaga 1, Beteckning: FM2014-5882:31, s. 11 
2 Department of the Army, FM 3-38, Cyber Electromagnetic Activities, Washington, DC: Headquarters, 

Department of Army, 2014, s. 6 
3 Joint Publication 3-13.1: Joint Electronic Warfare, Washington, DC: Joint Chiefs of Staff, 2007., s. V-VII 
4 Department of the Army, FM 3-38, Cyber Electromagnetic Activities, 2014, Handbok framtagen för att ge 

övergripande doktrinär vägledning för nyttjandet av CW och EW.  
5 The Department of Defense, The DoD Cyber Strategy, The Department of Defense, Washington, DC: 2015. 

Doktrin med sammanställda strategiska mål kopplat till cyberkrigföring.  
6 Sputnik News, Invisible Shield, Invisible Sword: Russia’s Electronic Warfare ’Second to None’ 2017-08-31 

https://sputniknews.com/military/201708311056962045-russia-electronic-warfare-system-krasukha/ (Hämtad 

2018-03-09) 
7 Farwell, J.P. & Rohozinski, R. Stuxnet and the Future of Cyber War, Survival: Global Politics and Strategy, 

vol. 53:1, U.K. London, Routledge, 2011, s. 23 
8 Collins, S. & McCombie, S. “Stuxnet: the emergence of a new cyber weapon and its implications”, Journal of 

Policing, Intelligence and Counter Terrorism, vol. 7:1, 2012, s. 84 
9  Farwell, J.P. & Rohozinski, R. Stuxnet and the Future of Cyber War, 2011, s. 23 
10 Shakarian, Paulo, Stuxnet: Cyberwar Revolution in Military Affairs, Small Wars Journal.  U.S. New York, 

United States Military Academy, 2011, s. 1-3 

https://sputniknews.com/military/201708311056962045-russia-electronic-warfare-system-krasukha/
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Rysslands elektroniska krigföringsförmåga (EW-förmåga) låg i fokus under den ryska 

försvarsövningen Zapad 2017. Enligt chefen för Estlands militära underrättelsetjänst, Överste 

Kaupo Rosin, som bevakade övningen lyckades Ryssland med nya taktiska system störa ut och 

blockera kommunikationssystem på en inte tidigare skådad nivå. Förmågan uppvisades och 

genomfördes mot egna förband i försvarsgrenarna mark, sjö och luft.11 Ett annat exempel på 

Rysslands EW-förmåga var när en rysk militärbas i januari 2018 utsattes för ett angrepp av 13 

stycken svärmande UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle). Sju sköts ner med hjälp av 

luftvärnssystemet Pantsir-S1. De andra sex togs under kontroll genom rysk EW-förmåga och 

kunde sedan landas på den egna militärbasen. Händelsen inträffade i Syrien.12 

Ovanstående exempel visar på synergieffekter av nyttjandet av cyber- och EW-förmågan. 

Dessa begrepp särskiljs och studeras mer i kapitel 2.1 Definition och Begrepp. Fortsättningsvis 

behandlar detta arbete hur en motståndare kan genomföra en attack med egen cyber- och EW-

förmåga på taktisk nivå. Fallet som arbetet vilar på är en händelse från 2011, då enligt öppen 

information, en av Irans electronic warfare units lyckades ta kontroll över och landa en 

amerikansk UAV, RQ-170 Sentinel, på egen flygbas. Anledningen till valet av fall är för att det 

exemplifierar nyttjandet av både cyber- och elektronisk krigföring.  

1.2 Problemformulering 
Efter nästan två decennier med insatsförsvar har regeringen på grund av det förändrade 

omvärldsläget varit tvungna att styra om den säkerhetspolitiska inriktningen mot att åter igen 

påbörja uppbyggnaden av den nationella försvarsförmågan 13 . I samband med 

omorganisationen, och att blickarna åter igen vänds mot Sveriges egna gränser, ställs landet 

mot en ny motståndare som nyttjar cyber- och EW-förmågan för att uppnå större effekter. CO 

och EW underlättas genom den ökade förekomsten av trådlös IKT i den operativa miljön och 

har skapat ett brett utbud av möjligheter och sårbarheter när CO och EW synergistiskt 

kombineras. Medan fysisk åtkomst till motståndarens system kan vara begränsat kan trådlös 

tillgång vara nyckeln till framgång i militära operationer.14  

                                                 
11 DefenseNews, Interview: Col. Kaupo Rosin, Estonia’s military intelligence chief, Aaron Mehta, publicerad 

2017-11-26 https://www.defensenews.com/interviews/2017/11/26/interview-col-kaupo-rosin-estonias-military-

intelligence-chief/ (Hämtad: 2017-02-14) 
12 CNBC, A swarm of armed drones attacked a Russian military base in Syria, David Reid, publicerad 2018-01-

11 https://www.cnbc.com/2018/01/11/swarm-of-armed-diy-drones-attacks-russian-military-base-in-syria.html 

(Hämtad: 2018-02-14) 
13 Regeringskansliet, Försvarspolitisk inriktning 2016-2020, publicerad 2015-04-29 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/forsvarspolitisk-inriktning-2016-2020/  

(Hämtad 2018-02-07) 
14 Joint Publication 3-12 (R): Cyberspace Operations, Washington, DC: Joint Chiefs of Staff, 2013, s. 1 

https://www.defensenews.com/interviews/2017/11/26/interview-col-kaupo-rosin-estonias-military-intelligence-chief/
https://www.defensenews.com/interviews/2017/11/26/interview-col-kaupo-rosin-estonias-military-intelligence-chief/
https://www.cnbc.com/2018/01/11/swarm-of-armed-diy-drones-attacks-russian-military-base-in-syria.html
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/forsvarspolitisk-inriktning-2016-2020/
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att utifrån en fallstudie utforska hur cyber- och EW-förmågan kan nyttjas 

i dagens konventionella krigföring på taktisk nivå. På så sätt bidra med mer kunskap inom 

området samt belysa vikten av att kunna skydda sig mot en motståndares cyber- och EW-

förmåga.  

Arbetet avslutas med en SWOT-analys där syftet är att sammanfatta undersökningen och 

analysen i för att förtydliga resultatet för läsaren, samt att belysa vad CEW-förmågan kan bidra 

med till dagens konventionella krigföring.  

För att uppnå syftet med arbetet och utifrån problemformuleringen har följande frågeställning 

formulerats: 

• Hur kan kombinationen, cyber- och elektronisk krigföring, nyttjas offensivt och 

implementeras på taktisk nivå för att påverka motståndarens nyttjande av trådlös 

IKT? 

1.4 Forskningsbidrag 
Det finns sedan tidigare en del skrivna böcker och artiklar inom ämnet som behandlar både 

cyberkrigföring och elektronisk krigföring. Den forskningsluckan som arbetet förväntas fylla 

är den kombinerade användningen av cyber- och elektronisk krigföring och den förmåga de 

tillsammans kan generera vid nyttjande på taktisk nivå.  

1.5 Disposition 
I nästa kapitel följer arbetets litteraturstudie där bland annat Clausewitz definition på krig 

appliceras på nästa generations krigföringsmetoder. Kapitlet avslutas med att begreppen 

cyberkrigföring (CW) och elektronisk krigföring (EW) definieras och särskiljs i syfte att ge 

läsaren en ökad förståelse för ämnet. 

I det tredje kapitlet beskrivs arbetets teoretiska referensram med en militärteknisk utgångspunkt 

där den första militärtekniska teorin förtydligas och tolkas utifrån arbetets ämnesområde.  

I det fjärde kapitlet redovisas arbetets valda metoder för empirisk inhämtning och analys, 

fallstudie och SWOT-analys.  

I kapitel fyra genomförs undersökningen som inleds med en återberättelse av det valda fallet. 

Därefter redogörs för hur operationen genomfördes ur ett tekniskt perspektiv.  

Arbetet avslutas sedan med att sammanställa resultatet av arbetet i en SWOT-analys följt av en 

diskussion och förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  
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2. Litteraturstudie 
Inledningsvis appliceras Clausewitz definition på krig på nästa generations 

krigföringsmetoder, cyber och EW. Sedan sker ett förtydligande av begreppen cyberkrigföring 

(CW) och elektronisk krigföring (EW) som definieras och särskiljs i syfte att ge läsaren en ökad 

förståelse för ämnet. 

Den preussiske militärteoretikern Carl von Clausewitz definierade krig som ” […] en våldsakt 

för att påtvinga motståndaren vår vilja.” För att det skall uppnås måste fienden till fullo 

avväpnas och lamslås, där det fysiska våldet är medlet och påtvingandet av vår vilja är målet.15 

Enligt Clausewitz är krig en mänsklig strävan för att genom våld och hot om våld uppnå 

politiska mål. Han ansåg även att underrättelse och information om motståndaren hade ett 

begränsat värde för att uppnå de politiska målen. 16  I artikeln Cyber Warfare: Protecting 

Military Systems från 2000 påstod Lionel D. Alford att Clausewitz definition av krig i framtiden 

inte längre till fullo kommer vara tillämpbar då en nation till viss utsträckning har möjligheten 

att föra krig utan användningen av våld. Vidare skriver Alford att det inte bara är människan 

som är motståndaren, utan även automatiserade system. Men att Clausewitz definition trots det 

fortfarande är relevant då nyttjandet av cyber- och elektronisk krigföring kan avväpna och 

lamslå motståndaren utan nyttjandet av våld.17 Med de i, 1.1 Bakgrund, nämnda händelserna, 

STUXNET och Rysslands lyckade EW-försvar i Syrien, anser skribenten att Alford’s 18 år 

gamla påståenden kan stärkas.  

Thomas Rid använder också Clausewitz koncisa koncept för krig som grund för sina argument 

i artikeln Cyber War Will Not Take Place (2012). Han menar att varje aggressiv eller defensiv 

handling som strävar efter att vara en fristående krigsåtgärd måste möta tre kriterier.  

Den första är att en krigshandling alltid innehåller våld. Det andra att en krigshandling alltid är 

politisk och det tredje att en krigshandling alltid är instrumentell.18 Rid hävdar med detta att en 

cyberattack aldrig kan kategoriseras som en krigshandling då de inte uppfyller något av de tre 

kriterierna.  

Med Alfords argument i beaktning att motståndaren till viss del är automatiserade system kan 

det tolkas som att en cyberattack mot en drönare är en våldsam handling och därmed också 

instrumentell. Om exempelvis en UAV (Unmanned Aerial Vehicle) nyttjas för 

underrättelseinhämtning där den inhämtade informationen ligger till underlag för politiska och 

                                                 
15 Carl Von Clausewitz,, Om Kriget / Carl Von Clausewitz ; översättning Och Granskning: Hjalmar Mårtenson. 

Stockholm: Bonnier Fakta, 1991. S. 29–30 
16 Ibid. s. 117–118  
17 Alford, L.D., Cyber Warfare: To Threat to Weapon Systems, Cyber Warfare: Understanding The Threat To 

Weapon Systems, The WSTIAC, Quarterly Vol. 9, No. 4, 2009, s. 3 
18 Rid, Thomas, Cyber War Will Not Take Place, The Journal of Strategic Studies, Vol. 35, No. 1, 5–32, London, 

Routledge, 2012, s. 5–7  
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militära beslut på strategisk nivå kan även dessa ses som ”politisk”. Eller STUXNET, som 

nämndes i arbetets bakgrund, som var den första mjukvaran som skapade fysisk skada. Hade 

denna mjukvara inte hittats och raderats kunde detta ha fått förödande katastrofer om 

centrifuger hade börjat explodera. Vilket då hade kunnat ses som en våldshandling om 

STUXNET de facto var en mjukvara från en nation.  

Arquilla & Ronfeldt (1993) jämför industrialiseringen, som ledde till stora mekaniserade 

armékårer med dagens digitalisering och menar på att cyberkrigföring kan komma att bli 

tvåtusentalets motsvarighet till vad Blitzkrieg var under nittonhundratalet.19  

U.S.A.s dåvarande försvarsminister Leon E. Panetta gick år 2012 ut i ett offentligt uttalande 

och menade på att landet stod inför en möjlig ”cyber-Pearl Harbor”.20 Erik Gartzke lyfter upp 

uttalandet i sin artikel The Myth of Cyberwar21 och menar på att en motståndare aldrig kommer 

kunna åstadkomma sådan effekt genom att endast nyttja cyberattacker. Han hävdar att en ensam 

cyberattack endast lamslår den tänkta motståndaren i en kortare tidsperiod. Att en cyberattack 

måste följas upp av en väpnad attack för att den skall få någon effekt då cyberattacker endast 

kan medföra temporära ”soft kills” och slår därför aldrig helt ut ett mål.22 Gartzke argumenterar 

vidare för att det inte finns någon anledning att nyttja cyberattacker i konventionell krigföring 

om attackerna inte kan medföra fysisk skada hos motståndaren.23 

Den ökade digitaliseringen innebär att dagens krigföring inte endast avgörs med kulor och krut. 

Värdet av en nations förmåga att föra krig genom cyber- och elektronisk krigföring växer i takt 

med den ökade digitaliseringen. Vapensystem blir allt mer beroende av programvara och 

nätverkssystem. Med ökad digitalisering av konventionella krigsteknologier såväl som 

användning av mer komplexa stridande farkoster där mjukvaran och de inbyggda styr- och 

sensorsystemen är vitala för att farkosten skall kunna operera skapas risker och svagheter som 

tillåter motståndaren att göra mer skada än de kunde tidigare i en värld där allting styrs 

elektroniskt.24 Dagens moderna stridsflygplan är ett exempel på ovan. Under andra världskriget 

bestod ett stridsflygplan till hundra procent av hårdvara för att kunna flyga.  

                                                 
19 Arquilla, J. & Ronfeldt, D. Cyberwar is Coming! Comparative Strategy, vol. 12:2, RAND, 1993, s. 24–25  
20 U.S. Department of Defense, Secretary of Defense Leon E. Panetta, publicerad 2012-10-11, 

http://archive.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5136 (Hämtad 2018-02-24)  
21 Gartzke, Erik, The Myth of Cyberwar: Bringing War in Cyberspace Back Down to Earth, International 

Security, Vol. 38, No. 2, 2013, pp. 41–73. S. 41 
22 Ibid., s. 62 
23 Ibid., s. 58 
24 Alford, L.D., Cyber Warfare: To Threat to Weapon Systems, Cyber Warfare: Understanding The Threat To 

Weapon Systems, The WSTIAC, Quarterly Vol. 9, No. 4, 2009, s. 4 

http://archive.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5136
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Mer än 75 procent av tekniken i dagens avancerade stridsflygplan är mjukvara för att planet 

skall kunna lyfta från marken. Tabell 1 nedan visar mjukvaruutvecklingen i procent hos 

stridsflygplan för att operativt kunna flyga sedan 1960.  

Tabell 1 Mjukvaruutvecklingen i procent hos stridsflygplan25 

Stridsflygplan Årtal Andel mjukvara i procent. 

F-4 1960 8 % 

A-7 1964 10 % 

F-111 1970 20 % 

F-15 1975 35 % 

F-16 1982 45 % 

B-2 1990 65 % 

F-22 2000 80 % 

Att moderna system styrs av stora mängder mjukvara, och att detta skapar en sårbarhet mot CO, 

är hittills i arbetet ett faktum. Vid en närmare titt på Sveriges Stridsvagn 122 och Stridsfordon 

90 kan en se att båda fordon är utrustade med antenner för att skicka signaler. Dessa är 

nödvändiga för att fordonen effektivt skall kunna kommunicera med varandra i syfte att kunna 

samordna eld och rörelse. Den taktiska effektiviteten är beroende av trådlös IKT, vilket kräver 

tillgång till EMS.26 EMS har idag blivit ett viktigt mål att attackera med hjälp av EW-förmågan. 

Att förneka en motståndare tillgång till EMS är ett effektivt sätt att påverka motståndarens 

militära förmåga. Utan tillgång till EMS kan enheter på marken, fartyg till sjöss eller flygplan 

i luften inte samordnas genom trådlös IKT och därmed försämras den övergripande förmågan 

dessa enheter har.27 

En av de ledande analytikerna inom området elektronisk krigföring är Roger McDermott, Han 

specialiserar sig på ryska och centralasiatiska försvars- och säkerhetsfrågor med fokus på 

planering och bekämpningskapacitet i framtida krigföring.28 I rapporten Russia’s Electronic 

Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the Electromagnetic (2017) undersöks 

Rysslands utveckling av EW-förmågan och användande av EMS. Det konstateras här att 

Ryssland de senaste åren har accelererat sin försvarsindustris forskning för att modernisera EW-

förmågan, i kombination med framtagning av nya doktriner, omorganisationer samt taktisk och 

teknisk utbildning.29 

                                                 
25 Alford, L.D., Cyber Warfare: To Threat to Weapon Systems, Cyber Warfare: Understanding The Threat To 

Weapon Systems, The WSTIAC, Quarterly Vol. 9, No. 4, 2009, s. 4 
26 Adamy, David, EW 104: EW against a new generation of threats, Boston MA, Artech House, 2015, s. 33-34 
27 Ibid., s. 41 
28 McDermott, Roger N. Russia’s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the 

Electromagnetic, Tallinn, International Centre for Defence and Security, 2017, s. III  
29 Ibid., s. 1 
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”Russia’s growing technological advances in EW will allow its forces to jam, 

disrupt and interfere with NATO communications, radar and other sensor systems, 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and other assets, […]. Many of those systems 

are being introduced in units across all services stationed in Western Military 

District (MD) adjacent to NATO’s borders.”30 

McDermott trycker på vikten av att NATO måste inse att den ryska EW-förmågan måste tas på 

allvar och att det måste tas fram både offensiva och defensiva strategier för att möta ett EW-

hot.31 Bilaga 1 visar att Ryssland idag har fem EW Brigader. I bilaga 2 redovisas ryska EW-

system och vilken funktion dessa har som nyttjats i Donbasbäckenet, ett område i östra Ukraina.  

Cyber- och EW-hotet samexisterar med de andra arenorna. Figur 1 nedan visar de fem 

arenornas (mark, sjö, luft, rymd och cyber) relation till EMS.32 Cybermiljön är beroende av IKT 

och är vitalt för alla operationer, uppdrag och aktiviteter som genomförs i de andra fyra arenorna 

mark, sjö, luft och rymd. Med andra ord sammanlänkar cybermiljön de fyra arenorna med hjälp 

av EMS och trådbundna nätverk. 33  

 

Figur 1 Visar på hur cybermiljön 

samexisterar med de andra fyra 

arenorna mark, sjö, luft och rymd 

samt hur dessa sammanlänkas 

antingen trådlöst genom EMS eller via 

trådbundet nätverk.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 McDermott, Roger N. Russia’s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the 

Electromagnetic, Tallinn, International Centre for Defence and Security, 2017, s. IV 
31 Ibid., s. V 
32 Department of the Army, FM 3-38, Cyber Electromagnetic Activities, 2014, s. 3 
33 Department of the Army, FM 3-12, Cyber Cyberspace and Electronic Warfare Operations, Washington, DC: 

Headquarters, Department of Army, 2017, s. 3-4 
34 Department of the Army, FM 3-38, Cyber Electromagnetic Activities, 2014, s. 4 
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2.1 Definition och begrepp 
Cyberkrigföring och elektronisk krigföring är två begrepp som hos gemene man kan blandas 

ihop. Framförallt då ordet elektronik nyttjas som samlingsbegrepp för datorer och tv-/ 

radioapparater.35 Därför anser skribenten att begreppen bör särskiljas för att läsaren skall få en 

bättre förståelse. Skillnaden på de två begreppen ligger i hur den fientliga funktionen påverkar 

motståndarens system36. I tabellen nedan sker en särskiljning av de två begrepp.  

Tabell 2 Jämförelse av elektronisk- och cyberkrigföring37 

Funktion Elektronisk krigföring (EW) 

Elektromagnetiskt Spektrum 

EMS 

Cyberkrigföring (CW) 

Cybermiljön 

Underrättelse- och 

informationsinhämtning 

Electronic support, avlyssning 

av motståndarens 

kommunikation 

Spyware, i syfte att extrahera 

motståndarens information 

till egen plats.  

Elektronisk påverkan på 

motståndarens förmåga 

Electronic attack, stör ut eller 

lamslår motståndarens 

kommunikations-/ och 

radarsystem eller får dem att 

visa missvisande information 

Virus, påverkar datorers 

operativsystem eller 

förhindrar system från att 

fungera korrekt 

Skydd av egen förmåga 

från elektronisk påverkan 

Electronic protection, hindrar 

motståndaren från att påverka 

egna radar-/ och 

kommunikationssystem 

Lösenordsskydd och 

brandväggar för att hindra 

fientlig mjukvara från att 

tränga in i egna system 

Få motståndarens system 

att initiera oönskade 

handlingar 

Decoys, fysiska objekt för att 

lura radarsystem på så sätt att 

de utger sig för att vara valida 

mål  

Trojan, fientlig mjukvara 

som utger sig för att vara 

fördelaktig  

Cyberkrigföring innebär med andra ord att en skadlig programvara planteras i motståndarens 

system genom internet, det interna nätverket eller en extern hårddisk/USB-sticka. Elektronisk 

krigföring påverkar motståndarens radar- och trådlösa IKT genom EMS. EW-förmågan delas 

in i tre huvudkomponenter, electronic support, electronic attack och electronic protection. 

Electronic support och electronic attacks är båda offensiva handlingar medan electronic 

protection nyttjas för eget skydd.38 

 

 

                                                 
35 NE, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elektronik (Hämtad 2018-03-06) 
36 Adamy, David, EW 104: EW against a new generation of threats, 2015, s. 33 
37 Ibid., s. 32–33 
38 Ibid., s. 32–33 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elektronik
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3. Teoretisk referensram 
Här redovisas den första militärtekniska teorin och hur den tolkats för sedan används i 

undersökningen för att utreda hur operationen i det valda fallet genomfördes.  

”En teori kan vara en samling av antaganden och påståenden som utöver att förklara fenomen 

även kan förutsäga sådana. En teori kan vara antingen empirisk, d.v.s. är partiellt eller helt 

baserad på observationer, eller deduktiv, d.v.s. logiskt grundad.”39  

Den första militärtekniska teorin återfinns i Lärobok i Militärteknik vol. 9 och lyder enligt 

följande: ”Hur tekniken förstås och tillämpas styr utfallet av alla militära operationer.” 40 

Utgångspunkten i teorin är att tekniska system är officerens arbetsredskap som är framtagna för 

att nyttjas till ett visst militärt syfte. För att nå framgång i operationer och uppnå det militära 

målet krävs att officeren har en förståelse för redskapen; hur de fungerar och hur de på bästa 

sätt nyttjas i en given situation.41  

Tekniken i teorin ovan ses i det fortsatta arbetet som kombinationen av cyber- och EW-

förmågan. Den första militärtekniska teorin har därför tolkats och kommer i arbetet nyttjas som 

hur kombinationen CEW förstås och tillämpas i militära operationer på taktisk nivå. Arbetet 

har hittills endast berört cyber- och EW i olika kontexter i syfte att utröna skillnaden i de två 

begreppen. Cyber Electronic Warfare (CEW) innebär i arbetets teori; nyttjandet av både cyber- 

och elektronisk krigföring i kombination med varandra.  

I litteraturstudien har tidigare forskning redogjorts för att förstå begreppen. Fallstudien kommer 

sedan ligga till grund för hur den kombinerade förmågan kan tillämpas i militära operationer. 

För att i den senare analysdelen djupdyka i vad som krävs för att genomföra sådana operationer 

på en taktisk nivå. Begreppet taktik innefattar att indela förband, manövrera förband, samordna 

eld och rörelse samt övriga funktioner för att nå fördelar i striden42. 

I Bilaga 3 återfinns en teoretisk fördjupning i EMS som är den naturvetenskapliga teorin bakom 

nyttjandet av CEW för att påverka motståndarens trådlösa IKT.  

  

                                                 
39 Axberg, Stefan, Teori och metod, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2013, s. 35 
40 Ibid., s. 35 
41 Ibid., s. 35 
42 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik: AR Taktik : 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, s. 19 
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4. Metod 
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av arbetets valda metod, följt styrkor och svagheter. 

Därefter följer en motivering till både metodval och val av SWOT som analysverktyg. 

4.1 Fallstudie 
Fallstudier är en forskningsdesign som kännetecknas av att en empirisk undersökning 

genomförs där specifika händelser ramas in och studeras på djupet.43 Inledningsvis identifieras 

forskningsproblemet i den aktuella händelsen/fenomenet, därefter väljs den analysenhet ut som 

skall ligga till underlag för arbetets granskning. 44  Enligt Denscombe (2016) förknippas 

fallstudier i praktiken med kvalitativ forskning snarare än kvantitativ. Han menar även på att 

fallstudier som forskningsdesign handlar om ” […] att belysa det generella genom att titta på 

det specifika.”45  

Enligt Denscombe är syftet med en fallstudie att: ”Förstå det komplexa förhållandet mellan 

faktorer när de är verksamma inom en viss social inramning”46. Vilket beskriver det arbetet är 

tänkt att belysa. Nyttjandet av cyber- och EW-förmågan i en och samma kontext. Därmed är 

fallet valt utifrån hur forskningsfrågan är formulerad, och är inte av någon teoriprövande 

karaktär.  

Hur en frågeställning har formulerats i ett forskningsarbete kan vara avgörande för vilken 

forskningsdesign som skall nyttjas, trots att två olika frågeställningar skall undersöka samma 

område. Fallstudier lämpar sig här bäst vid frågor som skall besvara hur och varför. Likaså 

kräver inte fallstudier att forskaren själv har någon kontroll över det som skall undersökas,47 

vilket även är en av styrkorna i en fallstudie. Vanligtvis genomförs en fallstudie på en händelse 

som redan inträffat, vilket innebär att den fått fortlöpa i dess verkliga kontext. Utfallet av 

händelsen går därför inte att manipulera eller vinkla för forskningens syfte som vid ett 

experiment eller en enkätundersökning.48 I och med det tillåter fallstudier forskaren att nyttja 

metodkombination för att fånga in flera datakällor och få en mer noggrann undersökning, 

exempelvis intervjuer, observationer, dokumentinsamling och frågeformulär.49  

                                                 
43 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

Johanneshov, MTM, 2016, s. 94 
44 Jakobsson, Ulf, Forskningens termer och begrepp: en ordbok, 1:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 49 
45 Denscombe, Forskningshandboken, 2016, s. 91 
46 Denscombe, Forskningshandboken, 2016, s. 23 
47 Yin, Robert K., Case study research: design and methods, 5. ed., London, SAGE, 2014, s. 10-11 
48 Yin, Robert K., Fallstudier: design och genomförande, 1. uppl., Malmö, Liber, 2007, s. 31 
49 Denscombe, Forskningshandboken, 2016, s. 93 
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En annan kritik som brukar nyttjas mot fallstudier är den bristande generaliserbarheten. Med 

andra ord att det inte går att dra slutsatser utifrån ett enda fall. Det är därav av stor vikt att välja 

ett representativt fall.50  

Motivering till fallstudie och val av fall 

Det kan tyckas att kvalitativa intervjuer kan vara ett lämpligt val av datainsamling till arbetet 

och hade kunnat nyttjas som komplement till fallstudien. Skribenten har dock valt att inte göra 

detta på grund av ämnets känsliga karaktär, framförallt i frågor rörande en nations egna 

specifika förmågor. Därför ansågs det ur skribentens perspektiv att det kunde bli svårt att få 

ihop intervjupersoner för arbetet och att svarens giltighet hade varit svåra att definiera. 

Likaså hade egna experimentella försök kunnat genomföras för att komplettera fallstudiens 

resultat. Det ansågs dock inte finnas tillgängliga resurser för att genomföra experiment inom 

den avsatta tiden till arbetet.  

4.2 SWOT 
SWOT-analys är en metod som nyttjas för att utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – SWOT). 51  I arbetet nyttjas SWOT-

analysen till att identifiera och belysa faktorerna i Cyber- och elektronisk krigföring. Metoden 

anses lämplig att användas vid militärtekniska bedömanden där ett visst tekniskt system skall 

förordas, ett taktiskt handlingsalternativ, eller vid val av en viss strategi.52 

Två styrkor i analysmetoden är dels att den är relativt simpel att genomföra och för läsaren 

enkel att tolka. Den kräver inte heller några externa resurser vilket innebär att den är 

kostnadseffektiv.53 Då en SWOT-analys inte prioriterar de utvärderade styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna eller hoten och inte kommer med lösningar kan analysen förhoppningsvis även 

ligga till grund för vidare forskning inom arbetets valda ämne. 

  

                                                 
50 Denscombe, Forskningshandboken, 2016, s. 100 
51 Axberg, Stefan, Teori och metod, 1. uppl., 2013, s. 116 
52 Ibid., s. 116 
53 Chron, Advantages & Disadvantages of SWOT Analysis, Billie Nordmeyer, 

http://smallbusiness.chron.com/advantages-amp-disadvantages-swot-analysis-41398.html (Hämtad 2018-03-09) 

http://smallbusiness.chron.com/advantages-amp-disadvantages-swot-analysis-41398.html
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5. Undersökning 
I det inledande skedet av undersökningen sker en redogörelse för vad som hände i det valda 

fallet följt av hur operationen genomfördes i två separata steg.  

5.1 RQ-170 Sentinel 
Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, en Stealth-UAV som tjänstgjort i U.S. Air Force sedan 2007 

under internationella insatser i Afghanistan, Iran och Pakistan. Den är designad för att på upptill 

15,000 meters höjd bistå stridande styrkor på marken med rekognoscerings- och 

övervakningsstöd i realtid. Med en inbyggd elektro-optisk sensorglob som är monterad på 

undersidan fångas bilder och direktsändningar upp som skickas till en markstation via en line-

of-sight datalänk. Den har möjligheten att operera i två olika lägen. Antingen flygs den manuellt 

av operatören i markstationen eller i autonomt läge. Det autonoma läget slår automatiskt på om 

UAVn tappar länken till markstationen, den går då in i ett automatiskt och förprogrammerat 

launch and recovery läge vilket tillåter UAVn att antingen cirkulera tills datalänken är 

återupprättad eller återvända och landa säkert på den egna militärbasen där den först startat på.54  

5.2 Händelseförloppet 
Den fjärde december 2011 kom de första rapporterna in om att en amerikansk UAV försvunnit 

under ett spaningsuppdrag längs gränsen mellan Afghanistan och Iran. Enligt media förklarade 

Pentagon att piloten plötsligt förlorat kontrollen av UAVn och att den kraschat i Iranska 

bergen.55 Det skulle innebära att RQ-170 Sentinel som till 90 % är tillverkad i kompositmaterial 

skulle vara totalt demolerad vid kraschen.56 Samtidigt publicerades det artiklar i Iransk media 

att en electronic warfare unit hade lyckats ta kontroll över, och landat, en amerikansk UAV 

som sades vara den förlorade RQ-170 Sentinel. Fem dagar senare, den nionde december 

publicerade iransk media bilder på UAVn, bilderna visar på att UAVn tillsynes är helt intakt 

vilket motbevisar de första offentliga rapporterna.57 Frågor började uppstå huruvida UAVn 

verkligen hade kraschat eller inte. Den trettonde december gick president Barack Obama ut i 

ett offentligt uttalande och berättade att U.S.A. har efterfrågat om att få tillbaka sin förlorade 

UAV och därmed kom även det första offentliga uttalandet om händelsen.58 

                                                 
54 Military Periscope, RQ-170 Sentinel, uppdaterad 2015-05-01 

http://www.militaryperiscope.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/rpv-dron/w0008973.html 

(Hämtad 2018-02-21) 
55 Press TV, Iran military downs US spy drone, 2011-02-12, 

https://web.archive.org/web/20111205071121/http://www.presstv.ir/detail/213765.html (Hämtad 2018-02-22) 
56 Military Periscope, RQ-170 Sentinel, uppdaterad 2015-05-01 

http://www.militaryperiscope.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/rpv-dron/w0008973.html 

(Hämtad 2018-02-21) 
57 CNN, U.S. officials, analyss differ on wether drone in Iran TV video is real, 2011-12-09 

https://edition.cnn.com/2011/12/08/world/meast/iran-drone (Hämtad 2018-03-07) 
58 CNN, Obama says U.S. has asked Iran to return drone aircraft, 2011-12-13 

https://edition.cnn.com/2011/12/12/world/meast/iran-us-drone/index.html (Hämtad 2018-03-07) Youtube, 

Obamas offentliga uttalande i media, https://www.youtube.com/watch?v=Sab7vXcFuk4 (Hämtad 2018-03-07) 

http://www.militaryperiscope.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/rpv-dron/w0008973.html
https://web.archive.org/web/20111205071121/http:/www.presstv.ir/detail/213765.html
http://www.militaryperiscope.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/rpv-dron/w0008973.html
https://edition.cnn.com/2011/12/08/world/meast/iran-drone
https://edition.cnn.com/2011/12/12/world/meast/iran-us-drone/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sab7vXcFuk4
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Då ingen offentlig rapport från varken Iran eller U.S.A. har publicerats florerar två olika teorier 

om hur en RQ-170 Sentinel kunde hamna i Irans ägo. Den första teorin är det denna 

undersökning kommer behandla. Att en sårbarhet i UAVns sensorsystem exploaterades för att 

genomföra GPS-spoofingattack mot det inbyggda GPS-systemet. Den andra teorin förklarar 

förlusten av UAVn som ett resultat av tekniskt fel, och att den därför kan ha kraschat/landat på 

iranskt territorium. Båda teorierna indikerar dock på ett säkerhetsproblem.59 

Spoofingattacken betonar nödvändigheten att inkludera fler sensorsystem som UAVn är 

beroende av för att fungera korrekt. Dessutom är sensorsystem som förlitar sig på GPS-signaler 

kontinuerligt öppna ingångskanaler och kan därför utsättas för attacker. Rapporter indikerar på 

att om en sådan händelse skulle inträffa har UAVn en inbyggd självförstörelsemekanism för att 

inte konfidentiell information skall hamna i en annan nations händer. Den tekniska 

felfunktionsteorin hävdar att självförstörelsen ej kunde initieras. Huruvida den teorin är korrekt 

eller inte visar nödvändigheten att undersöka det autonoma läget i UAVer.60  

David Cenciotti har studerat denna operation närmare i ett antal artiklar som publicerats på hans 

egen hemsida The Aviationist som anses vara en av världens mest auktoritativa och lästa 

hemsidor kopplat till militär luftfart och luftfarkoster.61 Enligt Cenciotti62 och flertalet andra 

publicerade artiklar63,64 genomfördes operationen ur ett tekniskt perspektiv i två steg. Första 

steget var jamming och det andra var GPS-spoofing. Genom jamming bröts UAVns 

kommunikationslänk till markstationen vilket försatte den i det autonoma cirkulerande läget. 

Därefter nyttjades spoofingtekniken för att attackera UAVns GPS-system i syfte att ge felaktig 

information om mottagarens verkliga position. Undersökningen i detta arbete delas vidare in i 

två steg, det första är jamming och det andra är GPS-spoofing.  

                                                 
59 Hartmann, Kim. Steup, Christoph., The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks – An Approach to the Risk 

Assessment, Tallinn, NATO CCD COE Publications, 2013, s. 7 
60 Ibid., s. 7-8 
61 The Aviationist, https://theaviationist.com/about/ (Hämtad 2018-04-01) 
62 The Avationist, Infograpgic: How the U.S. top seret stealth drone was captured by Iran, David Cenciotti, 

2011-12-17, https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/ (Hämtad 2018-03-14) 
63 Hartmann, Kim. Steup, Christoph., The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks – An Approach to the Risk 

Assessment, 2013 
64 Mladenovic, Dragan. Jovanovic, Danko., 5th International scientific conference on defensive technologies: 

Open source UAV in manet combat environment, Belgrade, 2012 

https://theaviationist.com/about/
https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/
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Figur 2 Bilden visar hur denna operation genomfördes. Jamming av GPS/SATCOM länken mellan UAVn och 

satelliten, följt av falska GPS-signaler som skickades för att få UAVn att landa på den Iranska militärbasen.65 

Steg 1: Jamming 
Signaler producerade av radiosändare med syftet att störa eller förhindra normal drift hos 

motståndarens radarsystem och trådlös IKT benämns aktiv störning. All form av störning 

minskar sannolikheten för korrekt signaldetektering, minskar mätnoggrannheten och ökar 

sannolikheten för falskt alarm. Aktiv störning delas in i tre kategorier beroende på de utsända 

signalernas intervall: regelbundet pulsbrus, slumpmässigt pulsbrus och kontinuerligt pulsbrus.66 

Val av pulsbrus baseras på vad som skall störas ut, radarsystem och/eller trådlös IKT. 

Skillnaden mellan de två systemen är att signalerna i IKT transporterar information från punkt 

A till punkt B med en kontinuerlig signal. Radarsignaler används istället i huvudsak för att mäta 

avstånd, hastighet, och plats och nyttjar därför regelbunden och kontinuerlig signal beroende 

på användningsområde. Sändare och mottagare är därför oftast integrerade i ett och samma 

                                                 
65 The Avationist, Infograpgic: How the U.S. top seret stealth drone was captured by Iran, David Cenciotti, 

2011-12-17, https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/ (Hämtad 2018-03-14) 
66 Maksimov, M. V. (red.), Radar anti-jamming techniques, Artech house, Dedham, Mass., 1979, s, 29 

https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/
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system på en radar,67 medan IKT har sändare och mottagare på två olika geografiska platser. 

Det innebär att det krävs två olika tillvägagångssätt, se figur 3 och 4, för att störa ut de olika 

signalerna på då det endast är mottagaren som störs ut, och inte sändaren.68 

 

Figur 3 ”Den kommunikationsstoppande geometrin har envägsförbindelser från den önskade sändaren och 

störaren mot mottagaren”69 

 

Figur 4 ”En störare som verkar mot en UAV-datalänk måste störa mottagaren vid markstationen”70 

 

 

                                                 
67 Adamy, David., EW 102 a second course in electronic warfare, Artech House, Boston, 2004, s. 10 
68 Ibid., s. 137-138  
69 Ibid., s. 137 
70 Ibid., s. 138 
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För att styras manuellt måste drönaren ha en upprättad kommunikationslänk med en 

markstation där operatören sitter. För att länken skall kunna upprätthållas och skyddas mot 

elektromagnetisk störning krävs electronic protection både i drönarens signalmottagare och i 

mjukvaran. Om störningarna blir för markanta förloras datalänken mellan drönaren och 

operatören. Det är då viktigt att drönaren har en förprogrammerad link-loss procedure för att 

den skall kunna fortsätta flyga förutsägbart. Vanligast är att drönaren flyger till en specifikt 

förprogrammerad position och cirkulerar för att försöka återupprätta länken eller att den flyger 

tillbaka och landar på den positionen där den lyfte.71  

Kommunikationslänken är uppdelad i en uplink och en downlink. En uplink (eller kontrollänk) 

med en bandbredd på några få kHz används av operatören för att manuellt styra UAVn och dess 

last. Länken måste vara tillgänglig varje gång operatören skickar nya kommandon, övrig tid är 

länken stängd i syfte att försvåra upptäckt. En downlink består a två kanaler, som kan vara 

integrerade i en och samma länk. En statuskanal som kontinuerligt skickar information om 

farkostens exakta position, hastighet, motorstatus etcetera. Kanalen kräver, likt en uplink, 

endast en bandbredd på några få kHz. Den andra kanalen sänder data från farkostens externa 

sensorer. På grund av storleken på data som skickas är bandbredden på länken betydligt större, 

från 300 kHz till 10 MHz. Även den kanalen sänder kontinuerligt.72  

En önskvärd operationsmiljö må vara där inga andra system nyttjar EMS, men så är normalt 

inte fallet. I en militär operationsmiljö möts UAV-plattformen av diverse EW-hot inklusive 

användningen av indirekt eld mot markstationen i form anti-radiation munition som låser på 

markstationens utsläpp av radiovågor. Utöver det sker även avlyssning och både oavsiktlig och 

avsiktlig störning av datalänken. Det är därför önskvärt att datalänken kan medge så pass 

mycket skydd att hoten kan minimeras.73  

 

 

 

 

                                                 
71 Valavanis, Kimon P., Oh, Paul. & Piegl, Les A., Unmanned Aircraft Systems: International Symposium On 

Unmanned Aerial Vehicles, UAV’08, Springer Netherlands, Dordrecht, 2009, s. 67 
72 Fahlstrom, Paul Gerin & Gleason, Thomas J., Introduction to UAV systems, 4th ed., Wiley, West Sussex, 

2012, s. 193 
73 Ibid. 194 
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Steg 2: Spoofing 
Satellitnavigation eller engelskans Global Navigation Satellite System (GNSS) är 

samlingsbegreppet för de navigationssystem som nyttjas världen över där det amerikanska 

Global Positioning System (GPS) är det mest kända. Utöver det finns även det ryska Globalanya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS), kinesiska Beidu och det europeiska 

Galileo som skall vara i full drift 2020. 74  Fortsättningsvis nyttjas endast GPS som 

samlingsbegrepp i arbetet.  

Grundkonceptet bakom GPS-system för att mäta positionen är time-of-arrival, hur lång tid det 

tar för signaler att färdas från satelliter i jordens omloppsbana till en mottagare på antingen 

land, sjö eller i luften. Signalen bär information om vart och när satelliten befann sig på en 

specifik punkt. Genom mätning av tiden det tar för signalen att färdas från olika satelliter 

samtidigt kan avståndet till satelliterna bestämmas och sedan är det genom triangulering möjligt 

att bestämma mottagarens position. 75 För att bestämma mottagarens position i longitud, latitud, 

altitud och tid krävs signaler från fyra olika satelliter.76 

 

Figur 5 En GPS-mottagare tar emot signaler från fyra olika satelliter. Den relativa tidsförskjutningen (t) kan 

användas för att bestämma mottagarens tredimensionella position77 

Allt fler system förlitar sig idag på information i form av position, tid, och hastighet som 

tillhandahålls med hjälp av GPS-system. I takt med att GPS-tekniken utvecklas ökar även 

sårbarheterna.78 Till skillnad mot civila GPS-signaler är de militära oftast krypterade. Varje 

GPS-satellit skickar två signaler, en okrypterad för civilt bruk och en krypterad som nyttjas av 

                                                 
74 Wikipedia, Satellitnavigation, https://sv.wikipedia.org/wiki/Satellitnavigation (Hämtad 2018-03-02) 
75 Kaplan, Elliott D. (red.), Understanding GPS: principles and applications, Artech House, Boston, 1996, s. 15 
76 Wikipedia, Satellitnavigation, https://sv.wikipedia.org/wiki/Satellitnavigation (Hämtad 2018-03-02) 
77 Tippenhauer, Nils Ole. Pöpper, Christina. Rasmussen, Kasper B. Capkun, Srdjan, ICT Express: On the 

Requirements of Successful GPS Spoofing Attacks, Vol. 2, No. 1, s. 2 
78 Huang, Jie. Letizia Lo Presti, Motella. Beatrice. Pini, Marco, GNSS spoofing detection: Theoretical analysis 

and performance of the Ratio Test metric in open sky, 2016, s. 1 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Satellitnavigation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satellitnavigation
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militära GPS-system.79 Signalstyrkan på en GPS-signal från en satellit mätt från jordens yta är 

cirka -160dBW, eller 1*10-16 W. Det motsvarar att mänskliga ögat ser en 25 Watts glödlampa 

på 16,000 kilometers avstånd. Det kan med andra ord konstateras att dessa signaler är svaga 

och kan lätt störas ut med en annan signal på samma frekvens, men något starkare i intensitet. 

Störning av dessa signaler är dock inte den största säkerhetsrisken då mottagaren själv är 

medveten om att den inte tar emot några GPS-signaler.80  

GPS-spoofing är ett relativt nytt tillvägagångssätt att påverka motståndaren genom CEW i 

jämförelse till jamming som på olika sätt nyttjats sedan radarns genombrott under andra 

världskriget. Skillnaden på jamming och spoofing är att jamming endast slår ut mottagaren eller 

får systemet att inte optimalt. Spoofing innebär istället att falsk positionsinformation skickas 

till GPS-systemets mottagare vilket får systemet att visa felaktig position. 81  De spoofade 

signalernas värden är felaktigt inställda i syfte att ge felaktig information om mottagarens 

verkliga position vilket även kan tillåta angriparen att ställa in den position där UAVn skall 

landa.82 Enligt Cenciotti (2011) är en sådan attack långt ifrån enkel att genomföra.83 För att en 

spoofingattack skall kunna genomföras med sådan framgång måste angriparen vara bekant med 

GPS-signalernas egenskaper som nyttjas av systemet som skall attackeras. Utöver det måste 

även UAVns exakta position kännas till eftersom GPS-systemet mäter den tid det tar för 

signalerna att färdas från flertalet satelliter till den inbyggda mottagaren.84  

Det räcker inte enbart med att veta att en militär UAV opererar inom ett visst frekvensband för 

att en spoofingattack skall nå framgång. Angriparen måste veta exakt vilken frekvens den 

opererar på för att få kontroll över den. Militära GPS-signaler är även krypterade.85 Enligt 

rapporter kan denna information ha läckt ut genom en tidigare cyberattack mot Creech Air 

Force Base i Clark County, Nevada där majoriteten av alla amerikanska UAVer som RQ-170 

Sentinel, MQ-9 Reaper och MQ-1 Predator styrs från.86  

                                                 
79 Warner, Jon S. Johnston, Roger G. GPS Spoofing Countermeasures. Los Alamos: Los Alamos National 

Laboratory, 2003, s. 2 
80 Ibid., s. 2 
81 Huang, Jie. Letizia Lo Presti, Motella. Beatrice. Pini, Marco, GNSS spoofing detection: Theoretical analysis 

and performance of the Ratio Test metric in open sky, 2016, s. 1 
82 Mladenovic, Dragan. Jovanovic, Danko., 5th International scientific conference on defensive technologies: 

Open source UAV in manet combat environment, Belgrade, 2012 
83 The Avationist, Infograpgic: How the U.S. top seret stealth drone was captured by Iran, David Cenciotti, 

2011-12-17, https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/ (Hämtad 2018-03-14) 
84 Mladenovic, Dragan. Jovanovic, Danko., 5th International scientific conference on defensive technologies: 

Open source UAV in manet combat environment, Belgrade, 2012, s. 1-2 
85 The Avationist, Infograpgic: How the U.S. top seret stealth drone was captured by Iran, David Cenciotti, 

2011-12-17, https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/ (Hämtad 2018-03-14) 
86 WIRED, Exclusive: Computer Virus Hits U.S. Drone Fleet, Noah Shachtman, 2011-07-11, 

https://www.wired.com/2011/10/virus-hits-drone-fleet/ (Hämtad 2018-03-14) 

https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/
https://theaviationist.com/2011/12/17/drone-infographic/
https://www.wired.com/2011/10/virus-hits-drone-fleet/
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En annan eventuell händelse där denna information kan ha läckt ut är i juni 2011 då Lockheed 

Martin, som är tillverkaren av RQ-170 Sentinel, blev utsatta för en omfattande cyberattack som 

pågick i över en vecka. Det har dock inte publicerats några offentliga rapporter på vad 

angriparen fick tag på eller vad denne var ute efter.87 I figur 6 nedan grundkonceptet bakom 

GPS-spoofing.  

 

 

Figur 6 Grundkonceptet bakom GPS-spoofing. (a) Lastbilen nyttjar en GPS-mottagare för att bestämma sin 

position och tar emot signaler från fyra olika satelliter. (b) Abstract bild som visar händelsen. L är här lastbilens 

koordinater. (c) Förövaren A jammar satelliterna och skickar spoofing signaler. (d) Lastbilen tar nu endast emot 

signaler från förövaren och tar därmed emot falska koordinater, L’.88 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
87 The New York Times, Data Breach at Security Firm Linked to Attack on Lockheed, Christopger Drew, 2011-

05-27, http://www.nytimes.com/2011/05/28/business/28hack.html (Hämtad 2018-03-14) 
88 Tippenhauer, Nils Ole. Pöpper, Christina. Rasmussen, Kasper B. Capkun, Srdjan, ICT Express: On the 

Requirements of Successful GPS Spoofing Attacks, Vol. 2, No. 1, s. 3 

http://www.nytimes.com/2011/05/28/business/28hack.html
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6. Analys 
Nedan följer en analys av användandet av cyber- och elektronisk krigföring tillsammans som 

sedan avslutas i en sammanfattning i form av en SWOT-analys.  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie där tidigare forskning inom området sammanställdes 

och begreppen CW och EW särskildes samt förtydligades i syfte att förstå de båda förmågorna. 

Därefter tolkades de två begreppen som tillsammans med den första militärtekniska teorin 

formade detta arbetets teoretiska referensram, hur kombinationen CEW förstås och tillämpas i 

militära operationer på taktisk nivå. I undersökningen, med det valda fallet som grund, 

undersöktes hur CEW-förmågan kan nyttjas i militära operationer. För att kunna besvara 

arbetets forskningsfråga återstår nu hur CEW-förmågan med tillhörande tekniska/taktiska 

system kan implementeras hos militär personal på taktisk nivå.  

”Taktik är en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och 

metoder som används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och 

övrig verksamhet”89  

Begreppet taktik innefattar att indela förband, manövrera förband, samordna eld och rörelse 

samt övriga funktioner för att nå fördelar i striden. Utifrån de operativa målen klarläggs det 

önskade taktiska slutläget. De operativa målen förverkligas sedan genom att soldater och chefer 

tar initiativ och når avgöranden på slagfältet.90 Det centrala i definitionen för detta arbete är 

soldater och chefer som nyttjar övriga funktioner för att nå avgöranden på slagfältet. Då CEW-

förmågan i sig inte är den väpnade striden med kulor och bomber får denna ses som övrig 

funktion.  

Alla taktiska CEW-förmågor är av praktiska själ inte möjliga att implementera hos de stridande 

enheterna. I Tactical Cyber: Building a Strategy for Cyber Support to Corps and Below (2017) 

definieras fyra nyckelfaktorer som skall uppfyllas för att avgöra om CEW-förmågan skall 

finnas inom de stridande enheterna.91 Närhet (proximity) hänvisar till hur fysiskt nära en soldat 

behöver vara för att nå målet för att genomföra en CEW-operation. Frekvens (frequency) syftar 

till hur ofta en taktisk enhet förväntar sig utföra en CEW-operation. Expertis (expertise) avser 

hur många högutbildade experter det krävs för att genomföra en CEW-operation. Slutligen 

avser bindande effekt (containment of effects) den förutbestämda varaktigheten på CEW-

operationen, hur länge den förväntas behöva genomföras.92  

                                                 
89 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, s. 19 
90 Ibid., s. 19–20 
91 Porche III, Isaac R et al. Tactical Cyber: Building a Strategy for Cyber Support to Corps and Below, Santa 

Monica, California, 2017, s. 10 
92 Ibid., s. 19 
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Figur 7 visar ett flödesdiagram som kan nyttjas som beslutsunderlag för att utifrån de fyra 

nyckelfaktorerna avgöra om en specifik CEW-operation är praktiskt möjlig med tillgängliga 

medel och inom operationens angivna ramar.93 

 

Figur 7 Flödesschema för att avgöra om en CEW-operation praktiskt är möjlig på taktisk nivå94 

                                                 
93 Porche III, Isaac R et al. Tactical Cyber: Building a Strategy for Cyber Support to Corps and Below, Santa 

Monica, California, 2017, s. 20 
94 Ibid., s. 56 
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Flödesschemat ger högre chef möjligheten att ta beslut om operationens genomförbarhet. Om 

de fyra nyckelfaktorerna uppfylls och utfallet blir ”grönt” anses förmågan vara praktisk att 

nyttja på taktisk nivå hos stridande enheter. Faktorerna kommer dock förmodligen under tiden 

påverka varandra. Exempelvis kan kravet på en operation bli en fråga om tillgången på expertis. 

En operationsmiljö kan snabbt förändras, och om ingen lämpligt utbildad personal är tillgänglig 

för att i en specifik situation kunna genomföra en operation på taktisk nivå kommer operationen 

troligtvis inte kunna fullföljas. 95  Ett alternativt tillvägagångssätt som diskuteras är att 

tillhandahålla förmågan via reachback. Att CEW-förmågan finns hos en snabbt gripbar enhet 

på bakre nivå i form av en Quick Reaction Force (QRF) på grupps-/plutons storlek.96 

Utifrån flödesschemat kan det analyseras om en CEW-operation är praktiskt möjlig på taktisk 

nivå. Då i form av jamming och GPS-spoofing likt fallet i arbetets tidigare undersökning. 

Eftersom all information och teknisk specifikation kring RQ-170 Sentinels sensorer och 

kommunikationssystem är hemligstämplade kan analysen inte genomföras på den specifika 

UAVn. Därför genomförs en generell analys på jamming och GPS-spoofing, och hur det kan 

ha genomförts i det valda fallet då inga rapporter har offentliggjorts från varken U.S.A. eller 

Iran. 

Det finns en mängd olika tillvägagångsätt att genomföra en GPS-spoofingattack på. Dessa delas 

in i tre kategorier: förenklad, mellanliggande och sofistikerad attack. En förenklad attack kan, 

som det låter, enkelt genomföras om angriparen bara har rätt hård- och mjukvara tillgänglig 

men kan också lätt detekteras av väldigt grundläggande motåtgärder. En mellanliggande attack 

tar emot GPS-signaler och gör sedan fördröjda replikor som sedan skickas till mottagaren, ett 

effektivt sätt då det kan genomföras med få och billiga hårdvarukomponenter. 97  Det 

amerikanska företaget Battelle har kommit långt i utvecklingen att skjuta ner mindre UAVer 

med CEW-förmåga. Battelle DroneDefender, se figur 8, är en kombinerad jammer/spoofer som 

ger angriparen möjligheten att störa ut kommunikationen mellan UAVn och operatören, och 

kan sedan landas på anvisad plats. Denna får dock bara verkan mot mindre UAVer utan 

kryptering.98 Ingen förenklad eller mellanliggande attack ses dock som möjliga hot mot en 

militär UAV med krypterad GPS-signal. En sofistikerad attack ses som den enda som kan ha 

någon form av effekt på militära system. 

                                                 
95 Porche III, Isaac R et al. Tactical Cyber: Building a Strategy for Cyber Support to Corps and Below, Santa 

Monica, California, 2017, s. 57 
96 Ibid., s. 49 
97 Ibid., s. 55  
98 Battelle, Batelle DroneDefender: Counter-UAS Device, https://www.battelle.org/government-

offerings/national-security/aerospace-systems/counter-UAS-technologies/dronedefender (Hämtad 2018-03-22) 

https://www.battelle.org/government-offerings/national-security/aerospace-systems/counter-UAS-technologies/dronedefender
https://www.battelle.org/government-offerings/national-security/aerospace-systems/counter-UAS-technologies/dronedefender
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Figur 8 Battelle DroneDefender99 

 

Professor Todd Humphreys, en erkänd expert inom området som har forskat i GPS-system 

sedan början av 2000-talet100, säger att en sofistikerad GPS-spoofer inte är någon teknik som 

finns att köpa off-the shelf101. I ett forskningsprojekt år 2012 byggde Humphreys en sofistikerad 

GPS-spoofer i syfte att undersöka möjligheterna och konsekvenserna som en spoofingattack 

medför. I forskningsrapporten skriver han att det knappt finns hundra personer världen över 

med erforderlig kompetens för att bygga och programmera en sofistikerad GPS-spoofer inom 

loppet av ett års ansträngning.102 Vilket beskriver komplexiteten i att bygga en sådan teknisk 

utrustning. Hårdvaran i sig går dock att få tag på till ett relativt lågt pris, cirka 20,000; - svenska 

kronor.103 Han hävdar även att det är högst otroligt att kompetensen finns inom någon form av 

terrororganisation.104 Det må dock understrykas att denna forskningsrapport skrevs 2012 och 

att tekniken gjort stora framsteg efter dess. Han konstaterar dock att en jammer för både GPS- 

och IKT-system finns att få tag på hos flertalet internetbutiker och aktiveras i form av ett enkelt 

knapptryck efter det att den är inställd på rätt effekt och frekvens.105 Med andra ord är det 

spoofingtekniken som är det komplexa att åstadkomma.  

                                                 
99 Battelle, Batelle DroneDefender: Counter-UAS Device, https://www.battelle.org/government-

offerings/national-security/aerospace-systems/counter-UAS-technologies/dronedefender (Hämtad 2018-03-22) 
100 The University of Texas at Austin, Todd E. Humphreys, http://www.ae.utexas.edu/faculty/faculty-

directory/humphreys (Hämtas 2018-03-22) 
101 Humphreys, Todd., Satement on the vulnerability of civil unmanned aerial vehicles and other systems to civil 

GPS spoofing, The University of Texas, 2012, s. 9 
102 Ibid., s. 8 
103 Ibid., s. 8 
104 Ibid., s. 8 
105 Ibid., s. 9 

https://www.battelle.org/government-offerings/national-security/aerospace-systems/counter-UAS-technologies/dronedefender
https://www.battelle.org/government-offerings/national-security/aerospace-systems/counter-UAS-technologies/dronedefender
http://www.ae.utexas.edu/faculty/faculty-directory/humphreys
http://www.ae.utexas.edu/faculty/faculty-directory/humphreys


Kd. Jimmie Flodin    OP-T 15–18 

 

   

Sida 24 av 35 

 

I detta arbetes undersökning konstaterades att en autentisk GPS-signal är relativt svag, 1*10-16 

W uppmätt från jordens yta. Det innebär även att sändningseffekten på en spoofad GPS-signal 

inte behöver vara så stark vilket möjliggör att spoofingtekniken kan nyttjas på långa avstånd, 

dock måste det genomföras inom line-of-sight. Skribenten kom även fram till att en angripare 

måste veta om den exakta positionen på UAVn som skall spoofas. Humphreys stärker detta i 

sin rapport och hävdar att angriparen måste veta avståndet i höjd inom spannet av några få meter 

samt en precis hastighet i meter/sekund. Vilket han menar på är en väldigt stor utmaning för 

angriparen och endast går att genomföra med ett RADAR- eller LIDAR106-system. Frågan som 

kan ställs här, kopplat till undersökningens fall, är hur Iran kunde mäta detta så noggrant på en 

Stealth-UAV som opererar på upp till 15,000 meters höjd.  

CEW kan nyttjas mot samtliga farkoster som nyttjar trådlösa IKT. Ett annat fall som kan stärka 

vikten av CEW är under en amerikansk arméövning 2017. Arméutbildare använde 

framgångsrikt CEW för att eliminera stridsvagnar i ett simulerat stridsvagnsmoment. 

Inledningsvis stördes all kommunikation ut (EW) för att isolera stridsvagnarna från varandra. 

Därefter nyttjades CW för att infiltrera nätverket stridsvagnarna nyttjade för IKT i syfte att 

manipulera dess lägesinformation och skicka falsk information till befälhavare inom 

nätverket.107  

Om förmågan till ledning helt kan elimineras sjunker snabbt stridsvagnarnas sammanvägda 

förmåga. Ledning är kan vara extra viktigt för stridsvagnar då lägesuppfattningen kan vara 

begränsad med den bristande visuella sikten. Framförallt vid anfall som genomförs i urban 

terräng eller tätbevuxen skog. Förnekas åtkomsten till IKT kan stridsvagnarna isoleras från sina 

andra enheter och blir då ett enklare mål för motståndaren att slå ut. En kanske tror att datorer 

som nyttjas i militära system inte kan utsättas för CEW då dessa är ”stängda system”. Men så 

är bevisligen inte fallet då majoriteten av systemen har en mottagare för trådlös IKT, och är 

därmed sårbara och öppna för CEW attacker.  

Syftet med SWOT-analysen, se tabell 3 på nästa sida, är som nämndes i introduktionen att 

sammanfatta undersökningen och analysen i syfte att förtydliga resultatet för läsaren, samt att 

belysa vad CEW-förmågan kan bidra med till dagens konventionella krigföring.  

 
 

                                                 
106 LIDAR, (Light Detection And Ranging) ett optiskt mätinstrument som mäter egenspaker hos reflekterande 

ljus för att mäta avstånd. Wikipedia, Light detection and ranging, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Light_detection_and_ranging (Hämtad 2018-04-02) 
107 Defense Systems, Army electronic warfare technology attacks and causes shift in tank, Katherine Owens, 

2017-06-05, https://defensesystems.com/articles/2017/06/05/cyberewko.aspx (Hämtad 2018-03-27) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Light_detection_and_ranging
https://defensesystems.com/articles/2017/06/05/cyberewko.aspx
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Tabell 3 SWOT-Analys av CEW 

Styrkor Svagheter 

• Låg kostnad  

• Inget väpnat våld. 

• Svårt att detektera och spåra. 

• Direktverkan då det nyttjar det 

elektromagnetiska spektrumet. 

• Kan genomföras på kilometers 

avstånd, långt ifrån den väpnade 

striden. 

 

• Kan vara komplext att genomföra i 

stor skala. 

• Kräver hög expertis. 

• Tillgången till motståndarens 

information om respektive system 

som attackeras krävs.  

• Kräver en högteknologisk 

motståndare för att få full effekt av 

CEW-förmågan.  

• Exempelvis spoofing, kräver line-of-

sight, terrängen kan vara avgörande. 

Möjligheter Hot 

• Kan vid reachback-konceptet nyttjas 

i kombination med stridande enheter 

styrkor i fält.  

• Kan vid lyckad attack helt slå ut 

motståndarens IKT. 

• Kan vi lyckad attack ge underrättelse 

om motståndaren. 

• Svårt att analysera verkansgrad. Gav 

operationen verkan eller inte? 

 

 

Den generella slutsatsen som kan dras utifrån SWOT-analysen är att CEW-förmågan kan ge en 

nation ett stort övertag. Det enda hotet som analyserats vid nyttjandet av CEW är att avgöra om 

attacken gav verkan eller inte då det inte alltid går att analysera verkansgraden. Likaså kan det 

vara ett hot då det är svårt att veta om motståndarens befälhavare upptäckt att attacken 

genomfördes eller ej. Exempelvis som i den amerikanska arméövningen. Låg kostnad får ses 

som en styrka vid implementeringen av reachback-konceptet, annars innebär det att en stor del 

av den anställda personalen skall utbildas och fler system behövs. CEW kan exponera system 

som annars kan vara ”slutna” som endast CW nyttjas, detta då EW krävs för att inledningsvis 

isolera farkosten. 
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7. Avslutning 
Här presenteras arbetets svar på frågeställningen följt av en diskussion där skribentens egna 

åsikter och tankar om CEW-förmågan tas upp och lämpliga implementeringsnivåer.  

7.1 Sammanfattning och svar på frågeställningen 
Arbetets syfte var att utforska hur cyber- och EW förmågan kan nyttjas i dagens konventionella 

krigföring på taktisk nivå, för att på så sätt bidra med mer kunskap inom området. Detta genom 

att i en fallstudie undersöka hur en amerikansk RQ-170 Sentinel kom att dyka upp i Irans ägo. 

För detta formulerades frågeställningen:  

• Hur kan kombinationen av cyber- och elektronisk krigföring nyttjas offensivt och 

implementeras på taktisk nivå för att påverka motståndarens nyttjande av trådlös 

IKT? 

Undersökningen och analysen visar på att när kombinationen av cyber– och elektronisk 

krigföring nyttjas skapar de tillsammans en ny förmåga, CEW, som genererar nya möjligheter.  

  

Förmågan kan implementeras på taktisk nivå på två sätt. Det första är att förmågan 

implementeras hos de stridande enheterna i form av extra utbildning och utrustning, det andra 

är via reachback konceptet. CEW-förmågan används i olika syften mot militära system och 

farkoster som nyttjar trådlös IKT. Exempel på CEW är i detta fall jamming och spoofing. 

Jamming (EW), används för att störa ut en motståndares trådlösa IKT. Detta genomförs på 

liknande sätt oavsett om målet är en stridsvagn eller UAV. Exakt vilken teknik som nyttjas 

beror på vilken typ av farkost en angripare vill attackera. Hur CW nyttjas beror vidare på syftet 

med operationen. I RQ-170 Sentinel fallet var det GPS-spoofing som nyttjades. I 

stridsvagnsövningen nyttjades istället CW för att inaktivera och manipulera stridsvagnarnas 

lägesinformation via dess trådlösa IKT.  

Cyberwar (CW)

Använder skadlig mjukvara för 
att påverka motståndarens IKT

Electronic warfare (EW)

Använder det elektromagnetiska 
spektrumet för att påverka 

motståndarens IKT

Cyber electronic 
warfare (CEW)
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7.2 Diskussion 
Tidigare forskning visar på att det är väldigt spridda åsikter när det kommer till den framtida 

krigföringen och huruvida CEW-förmågan kommer ha en betydande roll eller inte. Det går inte 

heller att dra generella slutsatser utifrån de olika artiklarna då ingen har samma definition på 

begreppen CW eller EW. Därmed säger ingen emot den andra, men heller nås inget 

samförstånd. Medan fysisk åtkomst till motståndarens nätverk och farkoster kan vara begränsad 

har det ökade nyttjandet av EMS skapat möjligheter för CEW. Med de i bakgrunden nämnda 

händelserna, stridsflygplanens ökade mjukvarukrav för att kunna flyga, stridande enheters 

ökade beroende av tillgång till trådlös IKT och Rysslands accelererande forskning inom 

området med framtagning av nya taktiska system, stärker dock tesen om att CEW kommer vara 

en del av morgondagens konventionella krigföring. 

Utifrån skribentens egna erfarenheter kan avsaknaden av en CEW-förmåga spåras. Under 

Försvarsmaktsövningen, Aurora 17, cirkulerade det dagligen UAVer ovanför 

12.Sambandskompaniets stabsplats. Vissa var en del av övningen, men det kom även in 

rapporter om att det var UAVer från andra nationer som användes som inte var en del av 

övningen. UAV förmågan i sig kan ge motståndaren ett stort övertag, därav anser skribenten att 

det är viktigt att ha motåtgärder och kunna bekämpa dessa på ett effektivt sätt. Efter mycket 

diskussion om eventuella bekämpningsmetoder var det enda alternativet som fanns inom 

förbandet att öppna eld mot farkosterna. Denna metod, som aldrig genomfördes, är högst 

olämplig, även i en skarp situation, då nedslaget efter att ett magasin avfyrats rakt upp i luften 

ej kan beräknas. En CEW-förmåga i denna situation skulle kunna ge oss mer information om 

motståndaren i fallet att det går att backtracka UAVns inbyggda GPS-system. Flera förband 

utsattes för UAV-hotet, och oavsett om det är bestyckade eller endast nyttjas för 

underrättelseinhämtning är det ett stort hot.  

SWECCIS är ett informationssystem som är en del av Försvarsmaktens ledningsstödsystem. I 

detta informationssystem finns bland annat program som ger lägesinformation i realtid om 

brigadens enheter ner på plutonsnivå. Liknande system nyttjas troligtvis av andra nationers 

försvarsmakter. Med detta system som mål skulle EW kunna användas för att störa ut och 

isolera enskilda stridsvagnar/stridsfordon eller andra enheter, likt det gjordes under den 

amerikanska arméövningen. Detta skulle sedan kunna följas av en CW attack, bestående av att 

inaktivera eller manipulera detta lägesinformationsprogram för att leda om enheter i en helt 

annan riktigt. Detta är ett typexempel på nyttjandet av CEW förmåga. Hur komplex en sådan 

operation skulle vara låter skribenten dock vara osagt.  
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För att återkoppla till vilken nivå en eventuell reachback ska finnas på. Utifrån skribentens 

erfarenheter från Aurora 17 prioriteras oftast brigadresurser till de stridande enheterna, 

exempelvis pansar- och mekaniserade bataljoner. Därför anses en reachback lämpligast 

implementeras på bataljonsnivå, då i form av grupps eller plutonsstorlek beroende på 

bataljonens stående order. Då vissa bataljoner är mer mobila och andra mer stationära kan 

bataljonsområdet därför avsevärt variera i storlek. Större bataljonsområde innebär att enheterna 

behöver sprida ut sig och täcka en större yta. Likaså kan miljön i operationsområdet skilja 

avsevärt. Jämförs till exempel nordligaste Norrland med södra Skåne - höga berg och djupa 

dalar mot öppet böljande landskap. Miljön i södra Skåne underlättar avsevärt för en CEW-

pluton då avstånden går at ta ut avsevärt då line-of-sight är ett krav för att en CEW-operation 

skall vara genomförbar.   

Likaså behövs det minst en officer i bataljonsstaben med fördjupad kunskap inom området 

CEW som har möjlighet att samordna med och prioritera mål inom bataljonens område 

beroende på rådande läge och hotnivå.  

Skulle denna förmåga implementeras på stridande enheter innebär det att ytterligare utrustning 

och materiel måste hanteras av ett kanske redan materieltungt förband. Det innebär även träning 

och utbildning av nya system för flera enskilda individer.  

7.3 Yrkesrelevans  
Förhoppningen är att detta arbete inte bara skall kunna ligga till grund för vidare forskning, 

utan även kunna användas för att belysa det ökade hotet inom området. Detta riktas framförallt 

mot teknik- och farkoststunga förband. Att soldater och officerare är medvetna om vilka 

förmågor motståndaren de facto har. Undersökningen och analysen visar på att nyttjandet av 

trådlös IKT skapar sårbarhet som motståndaren kan utnyttja och exploatera. I bilaga 2 redovisas 

även vilka ryska EW-system och förmågor som nyttjats i Ukraina. Samtliga nämnda exempel 

som tagits upp i detta arbete, som endast är ett axplock från alla rapporterade händelser inom 

området de senaste tio åren, visar på vikten av att ta hotet på allvar. Likaså är omfattningen på 

CEW större än många tror då hoten som denna förmåga genererar kan påverka samtliga arenor, 

mark, sjö, luft, rymd och cyber.  
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7.4 Etik 
Med denna del vill skribenten förtydliga att ingen specifik nation anklagas för att ha genomfört 

en krigshandling. Det har nämnts flertalet gånger i arbetet att inga offentliga rapporter på den 

undersökta händelsen släppts från någon av de två inblandade nationerna Iran eller U.S.A. 

Därav har endast underlag för det nämnda RQ-170 Sentinel fallet kunnat hämtas från diverse 

nyhetskällor. Det enda som är bekräftat är att en RQ-170 Sentinel försvann, och visades sedan 

vara i Irans ägo. Detta konstaterades även i uttalandet från Barack Obama. Det kan därför inte 

garanteras att operationen har genomförts på det viset detta arbete undersökts på.  

7.5 Vidare forskning 
Att det största hotet mot Sverige torde finnas på andra sidan Östersjön är idag underförstått 

både hos av Försvarsmakten anställd personal och civilbefolkningen. Därav kan tyckas att det 

av Försvarsmakten borde genomföras en utredning på Rysslands faktiska förmåga utefter deras 

nya doktriner, handböcker och framtagna system inom området. Försvarsmaktens Handbok 

Markstrid – Motståndaren "omfattar en generell motståndares organisation, viktigare 

materielsystem, uppträdande samt taktik och stridsteknik”108. Lämpligt kan enligt skribenten 

vara att komplettera denna handbok med en motståndares cyber- och elektroniska 

krigföringsförmåga och de system som nyttjas. En forskningsfråga för vidare forskning vara att 

undersöka vilken förmåga som krävs för att skydda sig mot en nation som har kommit långt i 

utvecklingen av CEW. En annan fråga för vidare utredning vore att undersöka den militära 

nyttan hos CEW-förmågan i en svensk kontext.  

  

                                                 
108 Försvarsmakten, Handbok Markstrid – Motståndaren, 2016, s. 7 
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Bilaga 1: Rysslands EW-brigader 
 

 

Figur 8 Rysslands grupperade EW brigader109 

 

  

                                                 
109 McDermott, Roger N. Russia’s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the 

Electromagnetic, Tallinn, International Centre for Defence and Security, 2017, s. 8 
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Bilaga 2: Ryska EW-system i Ukraina 

 

Tabell 4 Ryska EW-system som använts i Ukraina110 

  

 

  

                                                 
110 McDermott, Roger N. Russia’s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the 

Electromagnetic, Tallinn, International Centre for Defence and Security, 2017, s. 24 
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Bilaga 3: Det elektromagnetiska spektrumet (EMS) 
EMS är intervallet för alla olika typer av elektromagnetisk (EM) strålning. Oavsett var 

människan gör i sin vardag eller vart en befinner sig omges en av EM-strålning i olika 

frekvenser. Strålningen kan i stora drag beskrivas som en svärm av partiklar (fotoner) som i 

vågformer rör sig och sprider ut sig i ljusets hastighet. Det synliga ljuset från en lampa eller 

trådlöst internet från en router är två exempel på EM-strålning som ligger på två olika 

frekvenser i EMS. 

Figur 9 Elektriskt fält111                 Figur 10 Magnetiskt fält112  

En positiv laddning ger upphov till ett elektriskt fält som pekar ut från laddningen i samtliga 

riktningar och en ström som går genom en sluten spole skapar ett magnetiskt fält. På 1800-talet 

började forskare inse sambandet mellan de två fenomen. Hastiga förändringar i ett magnetiskt 

fält, ökning eller minskning av amplitud, ger upphov till ett elektriskt fält och vice versa113. Den 

skotske forskaren James Clerk Maxwell kom fram till att en kedjereaktion kan sättas igång med 

hjälp av sambandet. När ett elektriskt fält oscillerar och ger upphov till ett magnetfält och vice 

versa skapas ett elektromagnetiskt fält där magnetfältet och elfältet står vinkelrätt mot varandra. 

Förhållandet mellan magnetism och elektricitet sammanfattas i Maxwells ekvationer som två 

olika aspekter av samma fenomen, elektromagnetism.114 

  

                                                 
111 Mini Physics, Field and charges, https://www.miniphysics.com/field-and-charges.html (Hämtad 2018-02-21) 
112 Mini Physics, Magnetic field due to current in a solenoid, https://www.miniphysics.com/ss-magnetic-field-

due-to-current-in-a-solenoid.html (Hämtad 2018-02-21) 
113 Gerdle, Per, Lärobok i telekrigföring för luftvärnet: radar och radartaktik, 2:a utg., Försvarsmakten i 

samarbete med Autotech teknikinformation i Stockholm, Stockholm, 2008, s. 97-98 
114 The Royal Society publishing, Maxwell’s electromagnetic theory and special relativity, Graham Hall, 

publicerad 2008-05-28, http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/366/1871/1849#sec-4 (Hämtad 2018-02-

21) 

https://www.miniphysics.com/field-and-charges.html
https://www.miniphysics.com/ss-magnetic-field-due-to-current-in-a-solenoid.html
https://www.miniphysics.com/ss-magnetic-field-due-to-current-in-a-solenoid.html
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/366/1871/1849#sec-4
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Den tyske fysikern Heinrich Hertz påbörjade sin karriär genom att bevisa att hastigheten hos 

elektromagnetiska vågor var densamma som ljusets hastighet oavsett vilket medium vågorna 

färdades i. Senare lyckades Hertz även bevisa Maxwells tidigare teorier om att ljuset i sig var 

en elektromagnetisk vågrörelse. Hans största upptäckt var 1887 då han lyckades mäta längd och 

hastighet på de första producerade elektromagnetiska vågorna. Vågornas känslighet för 

reflektion och brytning visade sig vara densamma som för ljus och värmevågor, vilket innebar 

att Hertz fastställde att även ljus och värme är elektromagnetiska strålningar. Vid upptäckten 

kallades vågorna Hertzan och han sa ”I do not think that the wireless waves I have discovered 

will have any practical application”. Idag kallas de för radiovågor.115  

 

Figur 9 Elektromagnetiska spektrumet116 

EMS delas in i frekvensområden baserat på frekvens, våglängd och fotonenergi. Från 

audiofrekvens (3 Hz – 30 kHz) till gammastrålning (>30 EHz). Radiovågor är endast en del av 

EMS och ligger bland de lägre frekvensområdena.117 Radiofrekvensområdet (30 kHz – 300 

GHz) är vidare uppdelat i så kallade frekvensband. Syftet med uppdelningen är att förhindra 

störningar och möjliggöra så effektiv användning som möjligt inom det tilldelade 

frekvensbandet.118 Vågorna inom frekvensområdet bryts i den nedre atmosfären och kan till 

viss mån kurva sig längs med jordens omkrets. Det medför att den effektiva jordradien för 

radiovågorna ökar med upp till 4/3. Frekvenser på 300 GHz – 300 MHz benämns mikrovågor, 

som även de kan nyttjas för radiokommunikation. Högre frekvens innebär således kortare 

                                                 
115 Adibi, Sasan, Mobasher, Amin & Tofigh, Tom (red.), Fourth-generation wireless networks applications and 

innovations, Information Science Reference, Hershey, PA, 2010 
116 Gerdle, Per, Lärobok i telekrigföring för luftvärnet: radar och radartaktik, 2008 
117 Encyclopedia Britannica, Electromagnetic spectrum, https://www.britannica.com/science/electromagnetic-

spectrum (Hämtad 2018-02-27) 
118 Wikipedia, Radio spectrum, https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_spectrum (Hämtad 2018-02-21)  

https://www.britannica.com/science/electromagnetic-spectrum
https://www.britannica.com/science/electromagnetic-spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_spectrum
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våglängd vilket innebär att de inte bryts på samma sätt i atmosfären, det medför att mikrovågor 

endast kan nyttjas som line-of-sight. 119  

Vid nyttjandet av obemannade flygfarkoster under militär spanings- och 

övervakningsverksamhet skickas stora mängder data i form av bilder och direktsänd video 

mellan flygfarkosten och markstationen där operatören sitter. Ökar mängden data som skall 

skickas ökar även frekvensen på signalen. Endast frekvenser i det högre radiofrekvensområdet 

klarar av att bära den stora mängden data, vilket då även ställer krav på line-of-sight. Det sker 

därför en kompromiss i valet av frekvens. Antingen nyttjas en högre frekvens med möjligheten 

att skicka bättre högupplöst data men kräver line-of-sight och högre effekt för att skicka 

signalerna, eller en lägre frekvens som erbjuder en längre räckvidd på farkosten men med 

reducerad mängs data som kan skickas.120 

                                                 
119 Austin, Reg, Unmanned aircraft systems: UAVs design, development and deployment, American Institute of 

Aeronautics and Astronautics, Reston, Va., 2010, s. 144 
120 Ibid., s. 144 


