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Sammanfattning: 

 

Teorier i rymdmakt och genomförandet av rymdkontroll har utvecklats mot stora stater med globala 

ambitioner. I denna studie genomförs en analys av en större och en mindre stats militära 

rymdkontroll där syftet med kontrollen är att försvara egna resurser och förneka en angripare i 

rymddomänen genom militära verksamhet. 

 

Syftet med studien är att visa på de utmaningar som finns för en mindre stat att uppnå militär 

rymdkontroll sett utifrån den teoribildning i rymdmakt som finns. Studien har genomförts med en 

induktiv ansats genom kvalitativ textanalys av två fall. Studiens material består av USA:s och 

Storbritanniens rymdpolicys, rymdstrategier och rymddoktriner samt vetenskapliga artiklar i ämnet.  

 

Studien visar att mindre staters utmaningar i att uppnå militär rymdkontroll är omfattande, 

framförallt i den defensiva rollen där statens rymdresurser ska skyddas och försvaras. Med satelliter 

i omloppsbana behövs stora resurser för att möjliggöra rymdkontroll. Om rymdkontroll inte kan 

skapas riskerar en angripare att kunna hota den mindre statens nationella intressen. 

 

Grundläggande för rymdkontroll är situationsmedvetenhet i rymddomänen, (SSA-förmåga) samt 

offensiva och defensiva rymdförmågor. En stats samlade rymdresurser skapar dess rymdmakt vilken 

bidrar till statens militära rymdkontroll. 
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1. Inledning 
Den snabba expansionen av rymddomänen kommer att erbjuda både möjligheter och 

utmaningar i framtiden. Stater har utvecklat ett stort beroende av rymdbaserade tjänster i allt 

från ekonomiska- till jordbruks-, logistik- och militära-system. Civila och militära förmågor 

som utvecklas mot framtiden bygger på en kontinuerlig tillgång till rymdtjänster. Om dessa 

rymdtjänster inte kan tillhandahållas kommer många funktioner att sluta att fungera i samhället. 

Genom rymdmakt och mer specifikt militär rymdmakt och rymdkontroll skyddas och försvaras 

dessa tjänster av stater. Rymddomänen ger möjlighet till det ultimata övergripande perspektivet, 

den ger tillgång till överflygning av alla suveräna stater, med dess uthållighet kan tillgång 

skapas under lång tid samt system i rymden kan användas för flera olika tjänster simultant.1  

” Space power is the ability of a state or non-state actor to achieve its goals and 

objectives in the presence of other actors on the world stage through control and 

exploitation of the space environment” 2 

Genom tiderna har människan kunnat betrakta rymden från jordens yta och fascinerats av 

denna. Fram till den 4 oktober 1957 var rymden ännu outforskad då Sputnik blev den första 

integrationen mellan människan och rymden, vilken sedan har utvecklats i en accelererande 

hastighet under de senare åren. Domänen kan numera befolkas av människan i begränsad skala, 

rymdstationen ISS, månen har besökts och marspromenader planeras i en nära framtid. Att resa 

ut i rymden är fortfarande farligt, svårt och kostsamt men förmågan har likt resor i luften, samt 

på och i haven slutligen bemästrats. Trots utvecklingen av rymdsystem är det endast ett fåtal 

stater som innehar uppskjutningssystem för att placera satelliter i omloppsbana och endast tre 

stater med möjlighet till bemannade rymdresor.  

Fler och fler stater inser möjligheterna med rymddomänen och satsar mer intensivt på 

rymdverksamhet än tidigare. USA har sedan början av exploateringen av rymden varit den 

dominerande staten i rymdutvecklingen och efter Sovjetunionens upplösning den ensamt 

ledande staten i rymden. Under senare år har USA dock fått konkurrens från både stater och 

organisationer främst av Kina, Ryssland och senast även av Indien.3 Det ökande intresset visar 

på den vikt stater lägger på att skydda sina rymdtjänster, både militära som civila/kommersiella, 

                                                 
1 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’, 2017.s.138 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668710/doctrine_uk_air_space_p

ower_jdp_0_30.pdf.s.91 besökt:180409  
2 James L. Hyatt, Paul L. Laugesen, Michael A. Rampino, Ronald R. Ricchi, and Joseph H. Schwarz, ‘Space 

Power 2010’, 1995, 120.s.9 
3 Renata C. Ribeiro and Rodolpho Vasconcellos, ‘Comparative Perspective of the Brazilian and Indian Space 

Programs’.s231 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668710/doctrine_uk_air_space_power_jdp_0_30.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668710/doctrine_uk_air_space_power_jdp_0_30.pdf
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så att en angripare inte kan utnyttja denna Akilleshäl till sin fördel. Skyddet och förnekandet 

genomförs av statens militära förmågor genom rymdkontrollens offensiva och defensiva delar.  

 

” governments do not spend vast sums just for science and technology, or 

merely to explore. They need another purpose, and it must make real political 

sense”4 

 

Utövandet av rymdmakt är en del av en stats förmåga att projicera makt mot andra stater eller 

aktörer vilket bidrar till statens nationella maktutövning. En nation kan vara en rymdmakt men 

stater eller aktörer kan även utöva rymdmakt genom militära rymdförmågor.  

Rymdbaserade förmågor har under de senare åren fått en mer central roll i både stora som i 

mindre staters militära förmågeutveckling och nationella strategier. Utifrån ett militärt 

perspektiv kan rymdbaserade resurser bidra till att öka effekten i redan befintliga förmågor 

genom kommunikation, lägesbilder, positionering och underrättelseinhämtning, men de kan 

även skapa egna exklusiva förmågor genom global närvaro och konstant tillgänglighet. Uteblir 

rymdtjänsterna kommer de militära förmågorna att återgå till ett stadie likt andra världskriget 

vilket innebär avsaknad av precisionsstyrda bomber, global kommunikation samt informations-

inhämtningsmöjligheter mm.5 Hur ett sådant krig skulle kunna se ut beskrivs i P.W. Singers 

fictionbok ”Ghost fleet”. 

 

Sverige har både rymdindustri, utbildning och ett engagemang i rymddomänen men har ännu 

inte tagit steget mot rymdmakt eller rymdkontroll, varken avseende organisation eller i form av 

militära förmågor. Men en nationell rymdstrategi har nyligen publicerats. I Strategisk utblick 

7, belyser FOI att utredningen ”En rymdstrategi för nytta och tillväxt” saknar beskrivning av 

det militära nyttjande av rymddomänen och att den aspekten behöver tillföras.6 

Hänsyn behöver således tas till rymddomänen av alla som vill kunna möta en motståndare, trots 

att det är komplicerat, krävande och kostsamt. Med de teorier som behandlar rymdmakt och 

rymdkontroll finns en avsaknad i hur dessa kan tillämpas på mindre stater. 

                                                 
4 Robert C. Harding, Space Policy in Developing Countries: The Search for Security and Development on the 

Final Frontier (New York: Routledge, 2013).s.17 
5 CBS 60 Minutes. 2015, november. 60 Minutes The battle above. https://youtu.be/3kOy0fI4bB0 besökt:180218 
6 Wiklund, Cecilia Hull, Daniel Faria, Bengt Johansson, and Josefin Öhrn-lundin, Närområdet Och Nationell 

Säkerhet (Stockholm, 2017).s.81 

https://youtu.be/3kOy0fI4bB0
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1.1. Problemformulering 

Befintliga rymdmaktsteorier utgår primärt från stora stater och deras globala ambitioner, teorin 

är inte direkt applicerbara för att tillhandahålla en solid teoribildning för mindre staters 

rymdmaktsutveckling. I rymdmaktsteorin beskrivs att en av förutsättningarna för rymdmakt är 

skydd av egna resurser samt att förneka en motståndares nyttjande genom rymdkontroll. 

Rymdkontroll kräver stora resurser i form av offensiva-, defensiva- och SSA-resurser, vilket 

mindre stater inte har. Satelliter i omloppsbanor kräver kontroll och kommunikation även när 

de är utom synhåll för den mindre staten och behöver kunna försvaras och skyddas. För att 

möjliggöra dessa delar av rymdkontroll krävs kontinuerlig följning av egna men även andras 

satelliter, och detta görs med mark- och rymd-system som utplaceras runt jordklotet. Detsamma 

gäller för de system som ska förneka eller försvara rymdresurserna i form av defensiva system. 

Med de tänkbara resurser en mindre stat kan ha att tillgå kommer dessa system mest sannolikt 

att vara markbaserade. 

Forskningen har som tidigare beskrivits varit inriktad på stora staters rymdmakt där Oberg7, 

Dolman8, Gray9 och Klein10 bidragit med sin syn på rymdmakt och rymdkontroll med hur den 

kan utövas. En av de senare tillkomna i ämnet är Lefebvres11 rymdstrategi vilken bidrar till att 

beskriva användandet av rymdmaktsteori för att skapa rymdmakt och rymdkontroll. 

Kopplingen mellan rymdmakt och mindre stater beskrivs av Paikowsky12 och Klein13 utifrån 

ett israeliskt perspektiv respektive allmänt om mindre staters syn på rymdmakt. Huntley14 

beskriver i sin artikel hur USA uppfattar mindre rymdstater och dess möjlighet till rymdmakt. 

Trender och utmaningar i rymddomänen kring försvar och skydd beskrivs i NIDS artikel av 

Peter L. Hays.15 Möjligheten till skydd och försvar av rymdsystem beskriver Johnson-Freese16, 

                                                 
7 James Oberg, A Theory of Space Power (Colorado Springs: US Air Force Academy, 1998). 
8 Everett C. Dolman, Astropolitik : Classical Geopolitics in the Space Age (London: Frank Cass, 2002). 
9 Colin S. Gray, Modern Strategy (Oxford: Oxford University Press, 1999). 
10 John J. Klein, Space Warfare: Strategy, Principles, and Policy, 1 edition (New York: Routledge, 2006). 
11 Jean-Luc Lefebvre, Space Strategy (Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2017). 
12 Deganit Paikowsky, ‘Israel’s Space Program as a National Asset’, Space Policy, 23 (2007), 90–96 

https://doi.org/10.1016/J.SPACEPOL.2007.02.006. 
13 John J Klein, ‘Space Strategy Considerations for Medium Space Powers’, Astropolitics, 10 (2012), 110–25 

https://doi.org/10.1080/14777622.2012.698929. 
14 Wade Huntley, ‘Smaller State Perspectives on the Future of Space Governance’, Astropolitics, 5 (2007), 237–

71 https://doi.org/10.1080/14777620701615145. 
15 Peter L. Hays, Space Security: Trends and Challenges, (The National Institute for Defense Studies, Japan), 

Tokyo, 2016. 
16 Joan Johnson-Freese, Space Warfare in the 21st Century: Arming the Heavens (New York, NY: Routledge, 

2017) 

https://doi.org/10.1016/J.SPACEPOL.2007.02.006
https://doi.org/10.1080/14777622.2012.698929
https://doi.org/10.1080/14777620701615145
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där den ökade militära förmågeutvecklingen belyses. Elizabeth Quintanas17, ger förslag på 

Storbritanniens rymdmaktsutveckling och tydliggör utveckling av rymdkontroll. 

Med det ökande behovet av civila och kommersiella rymdtjänster samt det utökade nyttjandet 

av rymddomänen för militär verksamhet, vilket tydliggörs av Wong and Fergusson18, blir 

statens rymdresurser en sårbarhet för en angripare att utnyttja. Även mindre stater behöver 

således utveckla militär rymdkontroll för att kunna hävda sina intressen i rymddomänen men 

även för att försvara sig mot en angripares militära offensiva rymdsystem. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att visa på de utmaningar som finns för en mindre stat att uppnå militär 

rymdkontroll som ett led till dess framtida militära rymdmaktsutveckling. Genom att visa på 

vilka utmaningar rymdkontroll har kan en bättre förståelse för komplexiteten med ett 

rymdengagemang medför göras. Anskaffande av satelliter, militära/civila/kommersiella, 

medför att rymdförmågor måste skyddas om dess tjänster ska kunna garanteras. Dessutom 

behöver en mindre stat kunna förneka en angripares nyttjande av rymddomänen genom 

rymdkontrollens offensiva förmågor. Detta som ett led i statens militär strategi, där alla 

domäner måste omhändertas. För en mindre stat som tidigare inte haft ambitioner i 

rymddomänen kan dessa utmaningar ge en invisning om vad som krävs för att uppnå statens 

mål i domänen samt visa på problematiken att med begränsade resurser skapa militär 

rymdkontroll. Därigenom kan en bredare kunskap ges om vilka militära rymdförmågor som 

behöver prioriteras framför andra.  Kunskap beskrivs som en av de viktigaste komponenterna i 

rymdmakt19, desto större förståelse för problemet desto större är möjligheten att kompensera 

med andra förmågor och resurser. Den mindre statens begränsade resurser kan behöva 

kompenseras på annat vis för att uppnå kontroll i rymddomänen. 

Resultatet av studien kan slutligen komma att bidra till en framtida militär förmågeutveckling 

av rymdkontroll och rymdmakt i Sverige genom att bidra till att öka kunskapen om mindre 

staters utmaningar avseende rymdkontroll. 

  

                                                 
17 Elizabeth Quintana, ‘The New Space Age’, The RUSI Journal, (2017) 

https://doi.org/10.1080/03071847.2017.1352377. 
18 Wilson W.S Wong and James Furusson. Military space power (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010) 
19 Lefebvre, Space Strategy.s.175f 

https://doi.org/10.1080/03071847.2017.1352377
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Frågeställning:  

- Vilka utmaningar finns för en mindre stat i att uppnå militär rymdkontroll? 

För att nå studiens huvudfråga besvaras även följande delfråga: 

- Vad blir konsekvenserna när en mindre stat tillämpar rymdmaktsteori, för att uppnå militär 

rymdkontroll, framtagna för stora stater? 

1.3. Material och avgränsningar 

Den valda teorin utgår från hur en stat skapar och utvecklar rymdmakt och rymdkontroll för att 

bidra till nationell makt. Teori i rymdmakt beskrivs för att skapa en teoretisk utgångspunkt där 

valet av James Obergs rymdmaktsteori gjorts då Obergs teori är den som tydligast beskriver 

rymdkontroll samt är den teori som andra teoretiker inom rymdmakt ofta utgår ifrån. Urvalet 

av stater att undersöka är två rymdstater med utvecklade förmågor i militär rymdmakt. Den 

dominerande staten USA med stora resurser har förmågor för genomförandet av rymdkontroll 

vilket ger att den mindre staten Storbritanniens utmaningar går att påvisa med USA som 

utgångspunkt. Valet av Storbritannien som mindre stat är gjort utifrån att staten måste inneha 

vissa rymdresurser för att det ska vara av intresse att studera samt är presentabel för en mindre 

stat. Om staten har för få resurser finns ingen empiri till studien och är staten större så angränsar 

den till att aspirera på att vara en stor rymdstat. 

Studien avgränsas genom att det är den militära aspekten av rymdkontroll som studeras. Militär 

rymdmakt innefattar mer än rymdkontroll, där militärt användande av rymdtjänster inte 

studeras. Det är stater och dess rymdkontroll som avhandlas i studien vilket ger att aktörer, vilka 

inte följer militära mönster inte heller kommer att avhandlas. 

Rymdverksamhet mot utom-jordlig verksamhet samt skydd mot hotande meteoriter kommer 

inte att beskrivas i studien inte heller rymdkontroll i form av ballistiskt missilförsvar. Studien 

kommer att behålla ett övergripande förhållningssätt till de detaljer som kommer fram då syftet 

är att kunna generalisera utmaningarna i rymdkontroll för mindre stater. Avseende kärnvapen 

och användandet av massförstörelsevapen finns andra teorier som är mer anpassade för att 

studera detta. Rymdkontroll vilken till stor del använder sig av högteknologi är ofta klassad 

som hemlig materiel. Därför kommer studien att förhålla sig till de fakta som finns i form av 

öppna källor där staten beskrivit sina förmågor på ett mer generellt vis.  
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1.4. Disposition 

I studiens inledning beskrivs problemformuleringen med syftet och forskningsfrågan, material 

samt avgränsningar. Därefter följer ett kapitel om rymddomänen, som beskriver satelliters 

omloppsbanor vilket leder in till teorikapitlet som beskriver teori om rymdmakt och 

rymdkontroll vilken utgör grund för studien. Metodkapitlet beskriver hur teorin appliceras på 

empirin sett ur ett metodperspektiv där empiri diskuteras och en operationalisering genomförs. 

I analyskapitlet genomförs en systematisk kvalitativ textanalys genom att de framtagna 

operationaliseringsfrågorna används på två utvalda staters rymd-doktriner, -strategier och -

policys samt vetenskapliga artiklar där statens militära rymdkontroll diskuteras. Utifrån 

resultaten av analysen kan slutsatser dras till hur den mindre statens utmaningar till 

rymdkontroll beskrivs och studiens frågeställningar kan således besvaras.  

I diskussionskapitlet redovisas en resultatdiskussion samt en metoddiskussion med självkritik 

samt förslag till vidare forskning. Utifrån studiens frågeställning och slutsatser diskuteras hur 

en mindre stat som Sverige kan använda slutsatserna för att uppnå militär rymdkontroll. 

Avslutningsvis presenteras en litteratur och källförteckning. 
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2. Rymddomänen 
Som inledning till nästkommande teorikapitel om rymdmaktsteori beskrivs rymddomänen. I 

kapitlet beskrivs satelliters konstanta rörelse och olika omloppsbanor runt jordklotet, vilka 

skapar möjligheter och utmaningar som staters utövande av rymdmakt och rymdkontroll måste 

förhåller sig till. 

Den osynliga gränsen mellan vad som anses vara luften och rymd kan beskrivas genom den 

högsta möjliga höjden för en ballong eller ett flygplan, 50–60 km över havsytan, till den nivå 

där satelliter kan bibehålla sin rotationsbana kring jordklotet, 200km. Atmosfärens densitet 

högre upp än 50–60 km är för liten för ballonger eller flygplan och för hög för att satelliter ska 

kunna rotera kring jorden på lägre höjd än 200 km.20 

 

Intresset för domänen har ökat, en militarisering av rymden har pågått under lång tid med 

informationssystem i form av radar- och bild-sensorer. Vapensystem för att påverka system i 

rymden från jorden finns redan utvecklade och har använts mot egna rymdfarkoster vid två 

tillfällen vilket resulterat i en stor spridning av rymdskrot i omloppsbana kring jorden.21  De 

senare diskussionerna handlar om tillförsel av vapensystem i rymden, både mot andra 

rymdsystem men även för att kunna påverka mål på jorden. Ingen nation har ännu bekräftat 

något sådant vapensystem, men utveckling sker på området. 

Det största hotet mot säkerheten i rymden är den rymdskrot som finns i omloppsbana, U.S. 

Departmen of Defense följer idag 23 000 bitar rymdskrot med en diameter av 10 centimeter 

eller större i rymden.22 Dessa har tillkommit från de 5000 uppskjutningar sedan 1957 som 

genomförts.23 Uppskattningsvis finns det över 500 000 skräpbitar som är en centimeter eller 

större och miljontals bitar som är mindre.24 Under 2014 genomfördes 120 

satellitundanmanövers och rymdstationen ISS flyttades fyra gånger under 2015 för att undvika 

att kollidera med rymdskrot.25 Internationella samarbeten är nyckeln till en framtida säker 

rymdutveckling, under senare år har dessvärre trenden gått åt motsatt håll när de geopolitiska 

spänningarna på jorden ökar. 

Det finns elva stater med uppskjutningsförmåga och 59 stater samt ett flertal kommersiella 

aktörer som innehar satelliter, vilket förväntas att öka i framtiden.26 Utan egen möjlighet till 

                                                 
20 Kai Uwe Schrogl, Peter L. Hays, Jana Robinson, Denis Moura, and Christina Giannopapa, Handbook of Space 

Security (New York: Springer Reference, 2015).s.28 
21 Huntley, ‘Smaller State Perspectives on the Future of Space Governance’.s.265 
22 Jessica West, The Space Security Index (Waterloo, Ontario, 2017).s.2 
23 Schrogl, mfl, Handbook of Space Security. s.379 
24 West, The Space Security Index.s.2 
25  David A Koplow, ‘The Fault Is Not in Our Stars: Avoiding an Arms Race in Outer Space’, 2017, 81.s.61 
26 Schrogl mfl, Handbook of Space Security.s.379 
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uppskjutning måste en stat förlita sig på samarbeten samt saknar möjligheten till att snabbt 

kunna ersätta satelliter i omloppsbana på egen hand.  

 

2.1. Satelliter27 

Satelliter är tekniska system vilka placeras i olika banor beroende av uppgift, kommunikations-

, navigations-, informations-, underrättelseinhämtnings-, övervaknings- samt väder-satelliter. 

Satelliter rör sig i omloppsbana kring jorden med den hastighet som de ges vid uppskjutning. 

Hastigheten är avvägd så att satelliten konstant faller mot jorden och hamnar i omloppsbana. 

En satellits bana är elliptisk med en högsta och en lägsta punkt samt med en vinkel (inklination) 

mot jorden som bestämmer hur nära ekvatorn eller polerna satelliten passerar.28  

LEO- Low Earth Orbit29 

Banorna används för spaningssatelliter och har en höjd på 160 km till 1000 km. Den lägre nivån 

begränsas av att satelliter inte kan hållas i en stabil bana då hastigheten begränsas av densiteten 

på atmosfären. Den övre gränsen begränsas av Allens strålningsbälte vilken inte är gynnsam 

för satelliternas elektronik. LEO-satelliter kan läggas i vilken inklination som helst och har en 

omloppstid på ca: 90 min. 

MEO-Medium Earth Orbit30 

MEO satelliterna ligger mellan LEO och GEO ca.20 200 km höjd, dessa banor har valts för att 

omloppstiden är tolv timmar (semisynkrona) vilket passar bra för GPS satellitsystemen. 

GEO- Goestationary Orbit31 

Geostationära satelliter är placerade i en omloppsbana kring jorden på ett avstånd av 35 800 

km. Genom att satellitens hastighet är densamma som jorden rotationshastighet kommer 

satelliten att stå stilla relativt jorden. Dessa satelliter har inklination 0 grader och är placerade 

över ekvatorn, positionen anges i förhållande till antal grader från Greenwichmeridianen den 

placerats. 

 

                                                 
27 Three classes of orbit: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/page2.php. besökt:180116 
28 Schrogl mfl, Handbook of Space Security.s.13 
29 Försvarsmakten, HKV, Försvarsmaktens Inriktning För Rymdverksamhet (Stockholm, 2015).s.13 
30 Ibid. 
31 Ibid. 

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/page2.php
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Figur, satellitbanor32 

 

HEO-Highly Elliptical Orbit samt High Earth orbit33 

Dessa banor ligger på långt avstånd från jorden. Vissa av dessa har en elliptisk bana där kortaste 

och längsta avståndet skiljer stort åt. En specifik HEO är den bana på 117 000 km höjd vilken 

ger en omloppstid på 48 timmar. Mylniyabanor är specifika kraftigt elliptiska banor med en 

omloppstid på tolv timmar. Genom satellitens elliptiska bana kan satelliten befinna sig i näst 

intill konstant täckning. Banorna användes av sovjetiska Molniya satelliter, 

kommunikationssatelliter, under 1960-talet. 

Polära banor34 

Genom att placera satelliter i en polär LEO-bana med inklination 90 grader, dvs över polerna, 

kommer satelliten i och med jordens rotation, att passera över olika delar av jordytan under ett 

dygn. En speciell polär bana är en Solsynkron bana vilken har en inklination på 98 grader. Dessa 

banor används främst för optiska satelliter och har fördelen att de passerar en punkt på jorden 

samma tid varje dygn. Detta ger möjligheten att kunna analysera bilder under samma 

förhållanden varje dygn. 

 

Hot mot satelliter 

Avståndet till satelliter ger dem ett skydd från påverkan från jorden, att flytta satelliter för att 

undvika hot förbrukar satelliters livslängd då de har begränsat med bränsle.35 På marken finns 

risken för fysisk förstörning av markstationer och kommunikationsnätverk samt sabotage av 

länkar. Rymdbaserade hot kan förekomma i form av antisatellitsystem med minor eller robotar 

                                                 
32 Satellites4everyone: http://satellites4everyone.co.uk/. besökt:180120 
33 HKV Försvarsmakten, Försvarsmaktens Inriktning För Rymdverksamhet.s.13 
34 Ibid 
35 Wong and Fergusson. Military space power.s.71 

http://satellites4everyone.co.uk/
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som förstör satelliter och genom kinetisk verkan eller energiriktande vapensystem, (laser, 

elektromagnetiska vapen) som förstör satelliter, kommunikationscentraler och länkar.36 

Förstörande och innehållsinriktade hot genomförs genom cyberattacker i form av förstörelse av 

programvara, förfalska eller förställa system och kommunikationsnätverk samt störning mot 

samtliga system. Störst är hotet mot satelliter i de lägre banorna, LEO. Eftersom rymdsystemen 

är ytterst svåra att skydda måste en motståndare övertygas att syftet med ett angrepp kommer 

att misslyckas.37  

” Deterrence in space – convince an adversary if they attack us they will fail”38  

 

I rymden förespråkas en defensiv hållning, genom Outer Space Treaty (OST) 196739, men även 

för risken av en ökning av rymdskrot vilken riskerar att göra rymden obrukbar i framtiden. Trots 

det utvecklas anti-satellitvapen. USA har visat på antisatellitförmåga både från F15 flygplan 

samt från fartyg.40 Andra staters antisatellitförmågor har demonstrerats både under Syrien-

konflikten samt 2015 då Ryssland placerade en satellit nära två Intelsat 

kommunikationssatelliter.41 Även Kina genomför utveckling av dessa förmågor och Iran likaså. 

Stater har således förmågor att angripa satelliter i omloppsbana vilket skapar utmaningar att 

skydda sig mot. 

 

 

Med ovanstående beskrivningar att satelliter är i konstant rörelse kring jordklotet kan 

nästkommande teorikapitel tillsammans med dessa beskrivningar leda mot de utmaningar en 

mindre stat ställs inför vid skydd och försvar samt ett förnekande av dessa. 

 

  

                                                 
36 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Inriktning För Rymdverksamhet.s.11 
37 CBS 60 Minutes. 2015, november. 60 Minutes The battle above.[online]. https://youtu.be/3kOy0fI4bB0. 

besökt:180218 
38 Ibid. 
39 United Nations, ‘Outer Space Treaty of 1967 The Outer Space Treaty of 1967’, 1967, 1–6 
40 Chun, Defending Space: US Anti-Satellite Warfare and Space Weaponry.s.37 
41 Quintana, ‘The New Space Age’.s.95 

https://youtu.be/3kOy0fI4bB0.
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3. Teori 
I kapitlet beskrivs rymdmaktsteori utifrån Obergs grundläggande element samt genom de 

beskrivande förhållanden som skapar en förståelse för rymddomänens ramar. Vidare beskrivs 

militär rymdmakt och slutligen militär rymdkontroll. 

En stats samlade engagemang i rymddomänen genom rymdmakt, bidrar till statens 

övergripande nationella makt vilken skyddas genom militär rymdkontroll. Den mest 

spektakulära delen av rymdmakt är bemannade rymdresor, vilka anses vara en prestigefylld 

symbol för patriotism.42 Rymdmaktsteori förklarar övergripande hur och varför rymdresurser 

åstadkommer staters mål och används för att beskriva policys, strategier, doktriner. Den bidrar 

även till att skapa en förståelse för rymdmakt och militär rymdmakt.43  

 

3.1. Rymdmaktsteori 

Rymdmaktsteorierna är fortfarande under utveckling med diskussioner om huruvida sjö- eller 

luft-maktteorier är den mest tillämpningsbara teorin.  En av de mest framstående av teoretiker 

är James Oberg. Obergs, Space Power Theory, har legat till grund för flera teoretikers 

diskussioner om rymdmaktsteorier tillsammans med Everet C. Dolmans teori om rymdmakt 

och geopolitik. Den valda teorin för studien kommer att utgöras av Obergs rymdmaktsteori sett 

utifrån den militära rymdmakten.  

Obergs teori är generell och är kopplad till en stor stats rymdmakt men den beskriver även de 

förhållanden som rymdmakt och militär rymdkontroll är beroende av vilket möjliggör en 

tillämpning på mindre stater. Med den generella framtoning som Obergs teori har ges inga 

konkreta beskrivningar av rymdkontrollsutövande, vilket är en svaghet med teorin. För att 

kunna studera en stats utmaningar behöver Obergs beskrivande förhållanden förstås, här 

tydliggör teorin vad rymdmakt innebär utifrån de grundläggande elementen vilket ger en ram 

att förhålla sig till vid analysen. Andra teorier i ämnet är än mer kopplade till stora stater och 

saknar den beskrivande delen vilket studien är i behov av. 

Obergs teori lyfter fram den tekniska utvecklingen samt förmågan till rymdkontroll. Där teorin 

framhåller vikten av realtids rymdövervakning samt att möjligheten att skydda sina 

rymdförmågor är avgörande för den nationella säkerheten, vilket passar för studien. 

                                                 
42 

Schrogl mfl, Handbook of Space Security.s.23 
43 Clayton K S Chun, ‘Aerospace Power in the Twenty-First Century A Basic Primer’ (Maxwell Air Force Base, 

Alabama, 2001).s.70 
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Dolmans rymdmaktsteori riktar sig mot geopolitik och används därför inte. Ett flertal andra 

teoretiker har bidragit i teoriutvecklandet inom ämnet, vilka beskrivits i problemformuleringen, 

men ingen med avvikande syn på Obergs rymdmaktsteori. Vissa tillägg till Obergs teori har 

gjorts av den franske experten i rymdteknologi Colonel Jean-Luc Lefebvre som med sitt bidrag 

i principer för rymdstrategi från 2015 tydliggör delar i teorin.44  

 

Rymdmakt är förmågan att använda rymddomänen för militärt, civilt eller kommersiellt syfte 

samt att förneka en motståndare att göra detsamma. Denna beskrivning är liknande den som 

görs i sjömakt och luftmakt. För att kontrollera rymddomänen krävs stora resurser globalt vilket 

är en utmaning avseende den gränslöshet och storlek domänen har. Med militära förmågor 

skyddas och försvaras statens rymdresurser samt möjliggör ett förnekande från tillgång till 

rymddomänen av en angripare.  

Med beskrivningen om satelliters omloppsbanor samt de hot som beskrivs i tidigare kapitel 

visar det på att den konstanta rörelsen satelliter har som ger den globala tillgängligheten även 

ger en angripare tillgänglighet att påverka dessa system. 

Rymdmaktsteorin behöver både grundelement samt de beskrivande förhållandena för att 

komplettera förståelsen för rymdverksamhet.45 Oberg beskriver det som, först behövs resurser 

därefter visdom och visioner att välja bland för att slutligen flexibelt kunna bemästra de 

slumpmässiga händelser som uppkommer.46 Genom tio grundelement utgörs 

grundförutsättningarna för en nations utveckling av rymdmakt.47 

 

Obergs tio grundelement för utövande av rymdmakt: 

För att möjliggöra rymdmakt behöver en stat ha tillgång till de grundläggande elementen för 

rymdverksamhet. Utöver dessa grundelement behöver statens nationella och militära doktriner, 

strategier och policys för att utöva rymdmakt. Nedan beskrivs elementen utifrån teorin samt en 

koppling till en mindre stat. 

Faciliteter.  
En stat behöver inneha anläggningar för tillverkning, uppskjutning och ledning- och 

kontrollmöjligheter för att utveckla förmågor i rymdmakt. Idealt är att staten äger dessa själv, 

men genom nationella avtal och samarbeten kan annan aktörs anläggningar användas.48  

                                                 
44 Lefebvre, Space Strategy.s.175f 
45 Ibid. 
46 Oberg, A Theory of Space Power.s.43 
47 Ibid.s.138-140 
48 Oberg, A Theory of Space Power.s.124 
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För en mindre stat leder en avsaknad av dessa faciliteter till utmaningar som behöver 

omhändertas och kompenseras för. Utan egna faciliteter skapas beroenden till annan stat med 

risk för att själv inte kunna styra över sin situation. 

Teknik: 
Staten behöver teknikutveckling i rymdrelaterade frågor genom institut och laboratorium vilka 

behöver forska i efterfrågade rymdområden. Forskningen behöver bidra till försvars-, energi-, 

transport- och medicinska-program. Genom detta engagemang kommer statens civila och 

militära kunskap att utvecklas, vilket leder till en mer utvecklad rymdmakt med möjlighet att 

vara i framkant på den tekniska utvecklingen. Universitet och laboratorium bör arbeta för att 

skapa intressanta forskningsprogram för att få studenter att engagera sig i ämnet.49  

För en mindre stat kan teknikutveckling i framkant kompensera brister i andra element så att 

rymdmakt och rymdkontroll kan skapas på alternativ väg. 

Industri: 
För att utveckla rymddomänen behöver privata industrier driva rymdutveckling så att 

kostnadseffektiva lösningar kan tas fram. Kostnadseffektiva lösningar bidrar till en ökad 

möjlighet till militärt engagemang. Detta inkluderar moderna och effektiva anläggningar för 

tillverkning av satelliter till låga kostnader.50 

Mindre staters industri behöver gynnas så att de driver utvecklingen. Genom de lägre 

kostnaderna kan fler satelliter anskaffas vilket bidrar till en större redundans.  

Hårdvara och andra produkter:  
Rymdfarkoster med dess kringutrustning är resultatet av industriutveckling, att säkerställa dess 

reservdelstillgång, drivmedel samt möjligheten till ersättare kan minska andra områdens 

svagheter. En stat måste ta hänsyn till de uppskjutningssystem, inkluderat bränsle och last, som 

staten kan använda, då dessa är kritiska resurser för rymdmakt.51  

Dessa system är avgörande för att kunna placera system i rymddomänen, där kostnaden sker 

utifrån vikt och omloppsbana. Utan egen uppskjutningsförmåga går dessa delar inte att styra. 

Ekonomi: 
Kostnader för rymdfarkoster är omfattande och projekten är mycket långsiktiga där en stark 

ekonomi underlättar utvecklingen av rymdmakt. Rymdprogrammen ska ses som långtids-

investeringar och beslut fattas ofta för lång tid framöver för att åstadkomma effekt långt fram i 

framtiden.52  

                                                 
49 Oberg, A Theory of Space Power.s.124 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Mindre stater kan numera skapa rymdmakt med mindre och billigare rymdsystem, hur 

utvecklad rymdmakten blir styrs av statens ekonomiska förutsättningar. 

Geografi: 

Statens geografi spelar in för möjligheten till uppskjutningsanläggningar, vilka kräver stora 

geografiska ytor för att säkerställa fria nedslagsplatser för raketdelar samt för 

kommunikationsutrustning.53  

Geografin avgör även vilken omloppsbana som kan nås, vilket en mindre stat inte kan påverka, 

samt möjligheten till skydd och försvar av rymdresurser från jorden. 

 

De fyra kommande elementen befolkning, utbildning, tradition och exklusivitet bidrar på längre 

sikt till rymdkontroll men inte direkt. Elementen behöver tillgodoses för en framtida positiv 

utveckling i rymdmakt och rymdkontroll. 

Befolkning: 
Statens medborgare behöver vara välutbildad med ingenjörer då rymdutveckling är beroende 

av kunnig och innovativ personal. Medborgarna behöver inneha en grundlig förståelse för 

rymdens möjligheter att bidra med tjänster så att utvecklingen kan fortskrida med 

statsfinanser.54  

Utbildning: 
Universitet och högskolor måste ge utbildning i rymddomänen för att stödja och underhålla 

industrin och staten med kompetent personal. Universiteten behöver leda utvecklingen och se 

till att staten är i framkant med sin rymdutveckling.55 

Tradition och intellektuellt klimat: 

En stats rymdaktiviteter behöver en bred och stor förståelse bland befolkningen för att kunna 

uppskatta de stora ekonomiska utgifterna. Den akademin som finns i staten behöver vara 

positiva till rymddomänens utveckling samt bidra till att intressera studerande.56  

Exklusivitet av kunskap och förmågor: 

En stats rymdaktivitet behöver ha ett grundligt stöd av dess befolkning då aktiviteten pågår 

under lång tid, kostar stora summor samt berörs av varierande politiska ledare. Visionära ledare 

                                                 
53 Oberg, A Theory of Space Power.s.124 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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behövs på flera olika nivåer i samhället samt en grundläggande förståelse för vad rymdtjänster 

kan bistå med måste innehas.57  

 

” The more of these elements that are possessed by a user, the 

more flexible, reliable, and robust the applications will be”58 

 

Innehavet av flera av element ger ett mer flexibelt, tillförlitligt och robust system. Nedanstående 

beskrivande förhållanden utvecklar dessa förhållanden. 

 

Beskrivande förhållanden för rymdmakt 

Varje strategisk aktör i rymddomänen måste försäkra sig om att inte bli utsatt för någon annans 

aktörs rymdmakt där medvetenhet i realtid över vad som sker i rymddomänen behöver skapas. 

Det dagliga användandet av hundratals satelliter, vilka används för olika ändamål behöver 

kontrolleras så att den egna möjligheten att gömma eller visa sin verksamhet för en passerande 

satellit kan väljas.59 Genom att dessutom skapa förmågan att förutspå satelliters framtida väg 

samt vilken information satelliten kommunicerar till sin markoperatör kan medvetenheten öka 

ännu mer. Möjligheten att upptäcka och identifiera slumpmässiga händelser måste kunna 

motverkas eller utnyttjas.60  Situationsmedvetenhet är avgörande för ett framgångsrikt utövande 

av rymdmakt där mänsklig närvaron kommer att behöva tillföras med den mänskliga förmågan 

att uppfatta förändringar.61  

Situationsmedvetenhet i rymddomänen är således en grundförutsättning där aktiviteter måste 

monitoreras globalt i så nära realtid som möjligt, där rymdkontroll är beroende av detta för att 

kunna utövas. 

 

Rymdkontroll är en förutsättning för en stats rymdmaktsutövande vilken ger en stat kontinuerlig 

tillgång samt en försäkran om att de rymdbaserade rymdtjänster som staten bygger sin trygghet 

och säkerhet på kan garanteras.62 Rymdkontroll innebär att statens samtliga rymdresurser 

skyddas, både de i omloppsbana, kommunikationslänkarna samt de markbaserade systemen. 

Med teknologi som har ersatt människan i rymden kontrolleras domänen genom 

                                                 
57 Oberg, A Theory of Space Power.s.124 
58 Ibid. 
59 Lefebvre, Space Strategy.s.175f 
60 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
61 Ibid.s.129 
62 Ibid.s.130 
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kommunikationslinjer med ledningscentraler på jorden, vilka även de måste skyddas och 

främjas.63 

Denna maktutövning sker globalt och i realtid där en kombineras av information-, mark-, sjö- 

och luft-makt krävs för att uppnå kontroll.  

Rymdkontrollens teoretiska ambitioner är omfattande och genom rymdresursernas globala 

närvaro finns stora utmaningar för en mindre stat att uppnå dessa. Med fördelarna av den 

globala närvaron kommer också utmaningarna med ett globalt skydd och försvar av 

rymdresurserna. 

Obergs teori beskriver att det är viktigt att framtida militärer är välutbildade i rymdens alla 

fördelar, utmaningar och möjligheter för att kunna nyttja rymddomänen på ett optimalt vis.64 

Där rymddomänen endast kan användas om en förståelse för astrofysik tillämpas, samt med en 

förståelse för att all elektromagnetisk strålning, störning- och högenergi-attacker kan nå 

rymdfarkoster.65  

För en mindre stats militärt nyttjande av rymdkontroll behöver resurser skaffas och förmågor 

utvecklas, där förmågorna innefattar kunskap om rymddomänen. 

Vetskapen om att människan i framtiden kommer att placera vapen i omloppsbana måste 

omhändertas så att rymdkontrollen kan upprätthållas i framtiden.66 Detta så att statens 

rymdmakt kan skapa motståndskraft mot annan aktörs rymdmakt samt bidra till den nationella 

strategin.67  

Med vapensystem i rymddomänen kommer förutsättningarna att förändras avsevärt för en 

mindre stat. Den mindre statens möjlighet till rymdkontroll kommer då att möta nya större 

utmaningar. 

Teorin beskrivs att skapa och bibehålla förmågor inom rymdmakt behöver långsiktiga 

rymdprogram.68 Samt att med en stark rymdindustri och stark utbildnings- och utvecklings-

organisation skapas rymdmakt där ett civilt rymdprogram är grunden för en kraftfull militär 

rymdförmåga.69. Rymdindustrins reducerade kostnader har bidragit till att fler stater kommer 

att kunna delta i framtida rymdoperationer.70 

                                                 
63 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
64 Lefebvre, Space Strategy.s.175f 
65 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
66 Ibid. 
67 Lefebvre, Space Strategy. s.175f 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
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Med den integreringen av militära, civila och kommersiella rymdresurser inom en stat leder 

detta till ökade förutsättningar för rymdkontroll. Trots det kommer ekonomin att vara 

begränsande, även för stora stater. 

 

3.2.  Militär rymdmakt 

Militär rymdmakt är förmågan hos en stats eller aktörs militära rymdförmågor att framgångsrikt 

bidra till att uppnå aktörens mål genom kontroll och nyttjande av rymddomänen i närvaro av 

andra aktörer.71 Detta delar in den militära rymdmakten i rymdkontroll samt det militära 

nyttjandet av rymddomänen, bidragande till andra stridskrafters ökade förmågor. 

 

Utifrån de fyra baskomponenterna för att möjliggöra ett användande av rymddomänen kan 

rymdmakt beskrivas i fredlig rymdmakt och militär rymdmakt. Båda använder samma fysiska 

lagar och teknologi i form av raketer, vilka ger tillgång till rymddomänen, lasten i form av 

satelliter eller som stridsspets, signaler och frekvenser med vilka kommunikationen genomförs 

samt markkomponenterna där användarna analyserar och använder informationen.72 

Detta ger att det är den slutliga användarens val och agerande som avgör huruvida rymdmakten 

är fredlig eller militär.73 Den fredliga rymdmakten syftar till forskning och utforskning av 

rymddomänen samt bidrar med rymdtjänster. Den militära syftar till skydd och säkerhet samt 

politiskt maktutövande.  

Det teoretiska underlaget i studien betraktas ur ett militärt perspektiv utifrån statens militära 

agerande.  

 

Rymdsystem är ofta dual-use system och brukas av flera olika aktörer för olika uppgifter. 

Exempelvis det amerikanska militära positioneringssystemet som har två olika 

detaljupplösningar på samma information. Den ena till civila marknaden och den andra till den 

militära.74 

I rymddomänen finns militära förmågor till övervakning, kommunikation och global 

positionering för att ge underlag till militära operationer. Flera av dessa system är blandade 

civila, kommersiella och militära system vilka i samverkan stödjer varandra. Rymdsystemen 

ger befolkningen säkerhet genom möjlighet till övervakning och förvarning samt ger militären 

                                                 
71 Hyatt, mfl, ‘Space Power 2010’.s.9 
72 Wong and Fergusson. Military space power.s.2 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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strategiska fördelar i form av global kommunikation, position och tid samt övervakning. 

Motsatt skapar rymdsystemen konstant övervakning och kontroll samt hot från olika typer av 

vapensystem, där den underlägsne kan kontrolleras på avstånd. 

De militära rymdförmågorna kommer inte självständigt att kunna avgöra utkomsten av ett 

territoriellt krig utan behöver kombineras med andra förmågor för en framtida seger. Med 

satelliter kan jorden övervakas dygnet runt och de rymdbaserade systemen kontinuerligt ge 

information, vilket skapar en global närvaro och global kontroll med militära resurser i realtid.75 

Med en avsaknad av rymdtjänster decimeras den militära möjligheten att exekvera uppgifter 

drastiskt.  

Med staters beroende av rymdtjänster kommer stater att utveckla sin militära rymdmakt för att 

undvika reducerade förmågor.  

 

Rymdkontroll 

Rymdkontroll innefattar skydd och försvar av statens rymdintressen samt förnekande av en 

användares nyttjande, vilket verkställs av statens militära organisation. Samtliga delar av 

statens rymdresurser ska försvaras, både de i omloppsbana som de på marken samt 

kommunikationen däremellan. Om en konfrontation är oundviklig ska staten kunna förneka 

eller störa en motståndares nyttjande av domänen.76  

Beroende av statens övriga militära förmågor beskriver teorin en stor stats inställning till 

hothantering. Där den mindre staten behöver anpassa sitt rymdkontrollutövande. 

Teorin beskriver att rymdkontroll utövas genom subtil press med ett hot om militärt 

användande. Störst hot föreligger mot den information som delas mellan satelliter i 

omloppsbana och de marksegment av lednings- och kontroll-enheter som kontrollerar 

systemen.77  

Även här kan en mindre stat ha svårt att utöva denna subtila press och kommer att behöva 

anpassa sig. 

För att militärt kontrollera rymddomänen behövs förmågorna att följa och övervaka en 

motståndares rymdaktiviteter samt möjligheten att genom offensiva och defensiva insatser 

skydda materiell och immateriell egendom.78 Dessa insatser innefattar anti-satellitvapen men 

även störning, bländning samt andra former av icke destruktiva medel.79  

                                                 
75 M.V. Smith, ‘Ten Propositions Regarding Spacepower’ (SCHOOL OF ADVANCED AIRPOWER STUDIES 

AIR UNIVERSITY MAXWELL AIR FORCE BASE, ALABAMA, 2001).s.115 
76 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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Obergs rymdmaktsteori är tydligt utformad för stora stater där mindre stater måste välja hur de 

tillämpar teorin. Genom att betrakta teorin om rymdmakt i sin helhet ges en helhetsbild av 

problematiken med verksamhet i rymddomänen. Tillsammans med beskrivningen om 

rymddomänen, kap2, ges ytterligare förståelse för en mindre stats utmaningar att uppnå 

rymdkontroll. Teorin ger att ramverk att förhålla sig till där en stat med begränsade resurser 

kommer att möta utmaningar att uppnå rymdkontroll. Med kunskap om rymddomänen samt 

rymdmaktsteori kan anpassningar av en mindre stat göras för att möta dessa utmaningar. 

Med bakgrund av teorin samt beskrivning av rymddomänen ger analysen underlag för en 

mindre stats utmaningar. Förmågan till SSA är grundläggande för rymdkontroll och ger 

förutsättningar för att utöva denna. För utövande av rymdkontroll krävs resurser i form av 

vapensystem, mark-, kommunikations- och rymd-system men även en stor förståelse för 

rymddomänen och dess element och avgörande förhållanden.  

I nästa kapitel beskrivs metoden samt operationaliseringen av teorin.  
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4. Metod  
I kapitlet beskrivs studiens metod, en beskrivning av vald empiri, operationalisering av teorin 

samt de operationaliseringsfrågor som tagits fram för analysen. 

Studien genomförs med en teorikonsumerande ansats där teori om rymdmakt, militär rymdmakt 

och rymdkontroll beskrivs vilket sedan används för att bearbeta empirins två fall. Med denna 

ansats kan fallen studeras med teorin som förklaringsverktyg och efter en jämförelse kan 

utmaningar för en mindre stat framträda. Teorin omsätts till operationaliseringsfrågor för att 

genom den kvalitativa textanalysen belysa de två valda staternas rymdkontroll. Den kvalitativ 

textanalys där texter läses aktivt samtidigt som ställda frågor besvaras för att skapa en 

systematisk analys möjliggör ett ökat djup i studien80, vilket är önskvärt vid denna typ av 

studie.81 Med den komplexiteten i rymdkontroll som teorin beskriver kan den kvalitativa 

textanalysen bidra till att den valda empirins meningsfulla innehåll identifieras. Genom att 

analysera empirin utifrån operationaliseringsfrågorna med underlag från kap 2 och 3 kan svar 

på frågorna ges.  

 

Syftet med analysen är att genom operationaliseringsfrågorna analysera en stor stats 

rymdkontroll i förhållande till den mindre statens rymdkontroll och genom en jämförelse dra 

slutsatser av de utmaningar en mindre stat har att uppnå rymdkontroll. 

Fallstudiens möjlighet till en djupgående analys kopplat till den kvalitativa textanalysen där 

textmaterialet analyseras noggrant ger att dessa passar bra ihop. För att minimera den risk som 

föreligger att valda fall inte är representativa beskrivs valen av fall så att de genererade 

resultaten med försiktighet kan generaliseras.82 

USA har valts som stor nation med stora resurser samt globala mål för sin rymdverksamhet. 

Valet kommer att bidra till att tydliggöra den teoretiska tillämpningen och användas som 

grundplatta för att jämföra den mindre staten mot.83 USA som en av tre stora rymdstater med 

rymdmaktsteori kopplad till empirin anses vara mest representativt som fall. 

Representativ som mindre stat har Storbritannien valts, med egna rymdresurser samt ett 

multilateralt samarbete med Europa och ett bilateralt samarbete med USA. Storbritannien är en 

mindre rymdstat med historiskt deltagande i rymddomänen, därav finns empiri till studien 

                                                 
80 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, and Lena Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten Att 

Studera Samhälle, Individ Och Marknad (Stockholm: Norstedts juridik, 2012).s.210f 
81 A. L George & A. Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, 2005.s.18 
82 George & Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences.s.18 
83 Asbjørn Johannessen, & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2013.  

s.57 
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vilken dessutom utformningsmässigt liknar den amerikanska. Genom att analysera 

Storbritannien utifrån militär rymdkontroll samt i jämförelse med den amerikanska analysen 

skapas underlag för en mindre stats utmaningar att uppnå rymdkontroll. Andra tänkbara mindre 

rymdstater är Frankrike, vilka är djupt engagerade i det europeiska samarbetet och därav inte 

företräder en mindre stat lika bra som Storbritannien. Israel, vilka inte är representativ som 

mindre stat då de har tillgång till stora specifika resurser i deras kamp för existentiell 

överlevnad. Om resultaten ska kunna ge ett bidrag till Svensk framtida utveckling blir även här 

Storbritannien en bra representant med liknande förhållanden. 

Den kvalitativa textanalysen lämpar sig bra i denna kontext då det är helheten som är centralt i 

studien där syftet är att systematisera innehållet i de aktuella texterna.84 Fallens liknande 

dokumentation bidrar även det till systematiseringen i studien. Då teorin om rymdmakt är 

generell och vid är det av stor vikt att klargöra tankestrukturen i de olika staternas syn på 

rymdkontroll för att besvara forskningsfrågan.85 I studien systematiseras staternas syn på 

rymdkontroll för att slutligen jämföras utifrån den mindre statens utmaningar att uppnå 

rymdkontroll. Genom att öppet redogöra för de kriterier som tillämpas i studien kan 

diskussioner om hur slutsatserna kan beläggas minimeras.86 

För att studien ska ges en hög validitet är det viktigt att både begreppsvaliditet som 

resultatvaliditet87 tas i beaktan. Operationaliseringen av teorin har utformats så att empirin kan 

analyseras utifrån teorins indikatorer. Frågeställningarna beskrivs och innehåller kopplingar till 

teorin så att svaren leder mot forskningsfrågan. För att undvika systematiska fel byggs analysen 

upp utifrån teorin och rymdkontrollens delar. Analysen ska i slutänden ge underlag till den 

jämförelse av militär rymdkontroll som därefter studeras.88 Genom kontinuerliga tillbakablick 

till forskningsfrågan ökas kopplingen till att det som sagts ska studeras verkligen studeras. 

Avslutningsvis genomförs en diskussion av validitet i kap7. 

I en kvalitativ studie ökas reliabiliteten genom att tillvägagångssättet beskrivs på ett tydligt och 

begripligt sätt vilket även gör studien intersubjektivt prövbar.89 Tillförlitligheten i mätningarna 

strävar efter att undvika osystematiska och slumpmässiga fel vilket i studien omhändertas 

genom en enkel och väl beskriven operationalisering samt analys med efterföljande jämförelse. 

                                                 
84 Esaiasson, mfl., Metodpraktikan: Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad.s.210f 
85 Ibid 
86 Ibid.s.225 
87 Ibid.s.57 
88 Johannessen, & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.s.47 
89 Ibid.s.28 
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Empiri 

Som empiri i analysen används USA:s och Storbritanniens policys, strategier samt militära 

doktriner för att applicera teorier om rymdkontroll på. Under arbetet har ingen avgörande 

diskrepans vid analysarbetet återfunnits mellan policys, strategier, doktriner eller artiklar vilket 

ger en hög reliabilitet i empirin. Valet har gjorts av den empiri som bäst kan beskriva en stats 

avsikter och syn på rymdkontroll samt beskriver hur staten avser genomföra rymdkontroll. Fall 

av praktiskt utförande hade kunnat ge studien ett tydligare resultat men avsaknad av dessa fall 

medger inte det. Annan lämplig empiri har inte kunnat identifieras för studien. Den valda 

dokumentation visar statens vilja med rymdkontroll och speglar inte alltid till fullo de resurser 

som krävs för att nå uppsatta mål. Detta är en problematik som studier av staters militära 

förmågor står inför, där även sekretess av material kan försvåra studierna. 

Artiklar som använts under arbetet är i vissa fall skrivna av nationella förespråkare som för 

egen sak eller är kritisk till en annans stats rymdkontroll. Detta kan påverka reliabiliteten och 

validiteten i texterna. Artiklarna har främst bidragit med redogörelser för de aktuella resurser 

som staten innehar. Faktorerna oberoende och tendens måste tas i beaktande när det gäller 

politiska budskap, beslut och utredningar genomförda av organisationer eller när myndigheter 

som av egenintresse kan tänkas vilja skapa en ändamålsenlig bild av verkligheten.90 Detta 

behöver inte innebära ett problem för studien då rymdkontroll innefattar den delen av det 

politiska spelet med nationell makt.  

 

4.1. Operationalisering av teori 

För att möjliggöra analysen av en stats rymdkontroll har operationaliseringsfrågor91 skapats 

utifrån tidigare beskriven rymdmaktsteori. De grundläggande elementen tillsammans med de 

beskrivande förhållandena utgör grunden för en stats förutsättningar till utövandet av militär 

rymdmakt och rymdkontroll. (radar/optiska-stationer, ledning/kontroll-system, geografisk 

tillgänglighet, teknikutveckling, industri, länksystem, ekonomi, vapensystem mm) 

En jämförelse leder därefter till att slutsatser kan dras om den mindre statens utmaningar att 

uppnå rymdkontroll. 

 

                                                 
90 Esaiasson, mfl., Metodpraktikan: Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad s.285 
91 Ibid.s.55 
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Den första frågan är övergripande för att sätta in statens militära rymdmakt i en kontext där 

rymdmaktsteorin beskriver att militär rymdmakt är när staten använder rymdresurser för 

militära syften. 

 

Den andra frågan avser statens rymdkontroll. Med dess tre delfrågor analyseras först statens 

situationsmedvetenhet (SSA), vilket är en förutsättningar för att uppnå rymdkontroll. Därefter 

de två delarna av rymdkontroll, skydd och försvar samt förnekelse av en angripare. 

a) Rymdmaktsteorin beskriver att SSA är avgörande för ett framgångsrikt utövande av 

rymdmakt och nödvändigt för rymdkontroll. För att skapa situationsmedvetenhet 

behöver staten grundläggande elementen som beskrivs i teorin.92 

b) Teorin beskriver att en stats samtliga rymdresurser måste skyddas, inklusive icke-

fysiska kommunikationslinjer, markresurser samt civila/kommersiella satelliter. Denna 

försäkran om skydd utförs genom militär ledning i form av rymdkontroll.93 För skydd 

och försvar behöver en stat inneha förmågor och resurser för att motverka en angripares 

vapensystem. Vid utvecklande av skydd och försvarsförmågor behöver även hänsyn tas 

till en framtida tillförsel av vapensystem i rymddomänen. 

c) Teorin beskriver även att en angripares nyttjande av rymddomänen måste kunna 

påverkas så att angriparen inte får tillgång till ”the high ground”, vilket är ofördelaktigt 

för egen militär verksamhet.94 Staten behöver förmågor för att förneka en angripares 

tillgång till rymddomänen samt vapensystem ett effektuera detta med. 

 

 

  

                                                 
92 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Operationaliseringsfrågor. 

1. Hur utövar staten militär rymdmakt och vad uppnås? 

2. Hur utövar staten militär rymdkontroll, vad uppnås och vilka utmaningar går att 

konstatera? 

a. Genom militär situationsmedvetenhet (SSA)?  

b. Genom förmågan till skydd och försvar av statens samtliga rymdresurser? 95  

c. Genom förmågan till att förneka en angripare tillgång till rymddomänen? 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
95 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
96 Ibid 
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5. Analys 
Teorin appliceras på empirin genom operationaliseringsfrågorna för att analysera vad som 

uppnås med staternas militära rymdkontroll samt vilka utmaningar som går att konstatera. I 

nästkommande kapitlet jämförs analysens resultat vilka leder till svar på forskningsfrågan. 

5.1. Stor rymdstat, USA 

USA är odiskutabelt den mest dominerande staten med stora ekonomiska resurser och 

engagemang med vilka de har bibehållit sitt övertag i rymddomänen sedan starten genom 

konstant utveckling av sina rymdförmågor och rymdkontroll. 

5.1.1. Amerikanska militär rymdmakt? 

Styrande dokument för amerikansk rymdverksamhet är, National Space Strategy (NSS), 

National Space Policy (NSP), the Quadrennial Defence Review (QDR) samt the National Space 

Security Strategy (NSSS).97 Därtill kommer doktriner vid tillämpningen av dessa, JP 3-14. 

Stor del av den amerikanska rymdverksamheten har kopplingar till den amerikanska militären 

och kallakrigets kapprustning. Delar av rymdprogrammen är kopplat till det ballistiska 

missilförsvaret, vilket är en av tre delar i triaden. Redan under Irakkriget 1991 använde USA 

sina satelliter för att samordna sina militära insatser.98 Detta genomfördes med både civila som 

militära rymdresurser där de visade på det dual-use som är vanligt i staters utövande av 

rymdmakt. Den andra delen av den amerikanska rymdverksamheten är inriktad på forskning, 

exploatering och utforskande av rymden där de bemannade rymdresorna återfinns.  

 

I National Space Policy99 ges policystyrningar för civil, kommersiell samt nationella 

rymdsäkerhetssektioner. I policyn trycker USA på allas rätt till en fredlig exploatering av 

rymden under premissen att de amerikanska principerna uppfylls.100 Policyn proklamerar att 

USA anser sig ha rätten att använda rymddomänen för nationell och inhemsk säkerhet, där 

rätten till självförsvar, att avskräcka andra från att ingripa i eller att anfalla amerikanska 

intressen, att försvara egna rymdsystem samt att bidra till allierades försvar av rymdsystem.  

Om avskräckning inte kan uppnås anser USA inneha rätten att anfalla en motståndare.101  

                                                 
97 Johnson-Freese, Space Warfare in the 21st Century: Arming the Heavens.s.1 
98 Schrogl, mfl, Handbook of Space Security.s312 
99 White House (2010). National Space Policy of the United States of America. 28 June 2010. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf.  besökt:180219.s.3 
100 Schrogl, mfl, Handbook of Space Security.s.313 
101 White House, National Space Policy of the United States of America.s.3 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf
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USA har mycket att förlora på en konflikt i rymddomänen då de byggt upp omfattande civila 

som militära förmågor på rymdtjänster. Med USA:s ambitiösa och historiska rymdprogram 

visar staten på hur viktig de anser att rymddomänen är.  

 

Djupgående samarbeten inom säkerhet genomförs med både Europa och Japan vilket är ett led 

i USA:s bredare försvarssamarbete.102 Visst samarbete pågår med Ryssland med rymdstationen 

ISS. USA:s huvudsakliga uppskjutningsanläggning är Kennedy Space Center i Florida, Cape 

Canaveral Station and Vandenberg Air Base i California.103  

Med flera uppskjutningssystem samt flera samarbetspartners har USA skapat förutsättningar 

för rymdkontroll. USA har möjlighet att ersätta system som en motståndare förnekar samt har 

med det stora antalet satelliter de innehar skapat sig redundans.  

Med utvecklade förmågor ser USA att krig kan undvikas genom en överlägsenhet i 

rymddomänen.104  

Om balansen ändras kan USA tvingas till den vapentillförsel i rymddomänen som vill undvikas. 

USA uppnår en övergripande kontroll på rymddomänen genom sin omfattande militära 

rymdmakt. 

 

5.1.2. Amerikansk militär rymdkontroll? 

USA ser sitt stora försprång i rymddomänen som hotat av nya rymdaktörer.105 Med nya aktörer 

i domänen finns inte enbart risker med hot från dessa utan även risken att frekvenser för 

kommunikation och tillgängligheten till rymden minskar samt att risken för kollisioner i rymden 

ökar.106 Efter att Ryssland visat upp militära satelliter som långsamt kan närma sig andra 

satelliter samt satelliter med griparmar beslutade Obama administrationen om ett tillskott på 5 

miljarder dollar för skydd av statens satelliter samt 6 miljarder dollar till rymdövervakning.107 

Även utvecklingen av offensiva rymdvapen har fått ekonomiskt tillskott, vilka inte redovisats. 

Den amerikanska budgeten var 2013 39,3 miljarder US dollar vilket var 4 ggr större än Kina 

och 4,5 ggr större än Rysslands budget.108  

                                                 
102 Schrogl, mfl, Handbook of Space Security.s.325 
103 Elbridge Colby,‘From Sanctuary to Battlefield : Deterrence Strategy for Space’, 2016.s.325 
104 Colby ‘From Sanctuary to Battlefield: Deterrence Strategy for Space’.s.28 
105 US Department of Defense, ‘National Security Space Strategy [Unclassified Summary]’, (2011), 14. 

http://archive.defense.gov/home/features/2011/0111_nsss/. besökt 180409.s.2 
106 Schrogl, mfl, Handbook of Space Security.s.322 
107 Koplow,‘The Fault Is Not in Our Stars: Avoiding an Arms Race in Outer Space’.s.17 
108 Lefebvre, Space Strategy.s.175 

http://archive.defense.gov/home/features/2011/0111_nsss/
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I US Space Policy beskrivs att Secretary of Defence är ansvarig för vidareutvecklingen av SSA-

förmågan möjligheten till avskräckning, försvar mot, och om det är nödvändigt att bekämpa en 

angripares som påverkar eller attackera amerikanska eller dess allierades rymdsystem. Under 

en intervju med Gen Hyten, i CBS 60 minutes svarade han: 

 

” threatened in space, we have the right to self-defence, and we´ll make sure we 

can execute that right” 

Följdfråga; - om det innebär användandet av våld?  

“That´s why we have a military, I´m not NASA”109 

 

Rymdkontroll är viktig i USA vilket visas genom de ekonomiska satsningar som görs samt 

uttalanden likt Gen Hytens. Med de hot USA anser sig stå inför utvecklas förmågor för att skapa 

förutsättningar för avskräckning, försvar samt bekämpning av en angripares rymdsystem. 

I USA:s doktrin JP 3-14 beskrivs att rymdkontroll stödjer tillgängligheten till obegränsat 

tillträde till rymddomänen för egna eller allierade förband samt när så är nödvändigt bekämpa 

en angripares försök att attackera egna eller allierades rymdsystem.110 Detta genomförs genom 

offensiv eller defensiv rymdkontroll med stöd av SSA-förmågan. 

 

a) Militär situationsmedvetenhet? (SSA förmåga) 

SSA-förmågan, är ett av fem områden i vilket USA delar in sina rymdoperationer. Den består 

av att upptäcka, följa och identifiera föremål i rymddomänen, göra bedömningar och varningar 

av de hot som upptäcks, kategorisering/klassificering av objekt samt att genomföra integration 

av data för beslutsfattande.111 SSA-förmågan skapar förutsättningar för att skydda satelliter vid 

meteorskurar och rymdväder, undvika kollision mellan satelliter samt upptäcka nya händelser. 

Vid fel på en satellit ger SSA-förmågan underlag till beslutsfattare för huruvida det är ett 

angrepp eller ett annat fel som uppkommit.112  

SSA-förmågan innebär att de satelliter som finns i omloppsbana kontinuerligt följs av stationer 

utplacerade runt jordklotet/rymddomänen. 

I National Space Policy, beskrivs att en vidareutveckling av realtids SSA-förmåga ska 

genomföras och denna ska bidra till försvaret av statens intressen. USA har genom att tidigt 

                                                 
109 60 Minutes The battle above. 
110 U. S. Joint Chiefs of Staff, ‘Joint Publication 3-14’, Joint Publication 3-14, 2013 s.II-8 
111 Ibid. 
112 Joint Publication 3-14.s.II-8. 
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kunna identifiera, kategorisera och varna för störningar orsakade av en aktör möjligheten att 

med avancerad teknologi och förmågor svara på sådana hot.113  

För att undvika kollisioner mellan satelliter förespråkar USA ett samarbete avseende SSA bland 

satellitstater.114 

USA:s SSA-förmåga utvecklas trots den resursöverlägsenhet de redan har i världen, detta visar 

på att även USA har utmaningar med global SSA-förmåga i realtid. Det samarbete som 

förespråkas ger mindre stater tillgång till SSA-förmåga, om inte helt fullständig då samarbetet 

syftar till att undvika kollisioner i rymddomänen. 

 

b) Skydd och försvarsförmåga? 

Defensiva operationer innefattar förmågan att skydda och försvara rymdresurser mot en 

angripare och mot annat som hotar satelliter genom aktiva och passiva aktioner. Hoten kan 

bestå av exempelvis GPS-, SATCOM-störare, bländningssystem eller rymdskrot. 

Operationerna syftar till att bevara den amerikanska tillgängligheten till dess rymdförmågor 1) 

genom att upptäcka och identifiera en attack, 2) genom att bekämpa en angripare och 3) genom 

att avskräcka en angripare. Genom en robust försvarsförmåga i rymden kommer en angripares 

vilja att angripa amerikanska eller dess allierades rymdssystem att avta då de förstår att ett 

angrepp kommer att misslyckas.  

USA använder sin nationella makt för att skapa avskräckning även i rymddomänen. Samtidigt 

vidtar de åtgärder för att försvåra för en angripare att påverka statens och dess allierades 

rymdresurser. 

Med de hot som de amerikanska rymdsystemen kan utsättas för beskrivs att bländning, störning, 

kinetisk och cyber finns hos en angripares offensiva förmågor och behöver kunna motverkas, 

vilket USA utvecklar förmågor mot. Med de rymdsystem som andra stater visat upp under 

senare tid anser USA att de riskerar att inte kunna skydda sina resurser vilket är oroande för 

den framtida utvecklingen med vapensystem i rymddomänen.115 System som kan hota de mest 

avlägsna amerikanska satelliterna (GEO) finns nu hos andra stater, dessa satelliter ingår bl. a i 

det ballistiska missilförsvarets förvarningskedja och har hittills varit oåtkomliga för en 

angripare. 

Likt andra stater förespråkar USA en vapenfri rymd enligt det avtal som slutits om en fri tillgång 

för alla till rymddomänen.  

                                                 
113 White House, National Space Policy of the United States of America.s.14 
114 US Department of Defense, ‘National Security Space Strategy.s.10 
115 Klein, Space Warfare : Strategy, Principles, and Policy.s11 
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Den amerikanska utvecklingen av nya vapensystem har fått ekonomiskt tillskott för att 

omhänderta nya hot mot statens intressen i rymddomänen. Med de förmågor angripare visar 

upp samt den förmågeutveckling som pågår går det anta att USA utvecklat system mot dessa 

hot. 

 

Figur, hot mot amerikanska rymdsystem116 

 

USA har byggt upp en dyr och detaljerad rymdarkitektur kring vilken de förlitar sig på. 

Arkitekturen är dessvärre väldigt sårbar vilket möjliggör för en angripare att attackera den och 

det blir en sårbarhet.117  

För att motverka detta görs satelliter mindre känsliga för attacker, utrustas med självskydd, 

tillförsel av satelliter med skydd och försvarsuppgifter samt utökad SSA-förmågan för att tidigt 

upptäcka hot. Trots det är utmaningarna stora att skydda och försvara de globala 

rymdresurserna. Med det antal satelliter USA innehar är nog vetskapen om att staten kan 

påverkas av en angripare större än förlusten av en satellit. 

 

c) Förneka annan stats nyttjande av domänen? 

Den offensiva rymdkontrollen utövas genom vilseledning, störning, degradering, förnekelse, 

samt genom förstörande av en aktör som försöker angripa USA eller dess allierades 

rymdförmågor.118 Vid vilseledande verksamhet manipuleras en angripare att agera på ett för 

USA fördelaktigt sätt. Vid störning, störs en motståndares rymdsystem och görs temporärt 

obrukbara. Degraderande verksamhet syftar till att permanent degradera en motståndares 

system. Vid förnekande operationer kan olika aktioner väljas där dessa kan vara mot mark-, 

                                                 
116 Colby, ‘From Sanctuary to Battlefield: Deterrence Strategy for Space’.s.8 
117 Ibid. 
118 Ibid.s.11 
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kommunikations- och satellit-system, denna verksamhet genomförs för att eliminera en 

motståndares system, vanligtvis utan fysisk förstörelse. Vid förstörelse elimineras systemet 

fysiskt.119 

USA har förmågor att med både kinetiska som icke kinetiska medel slå mot utvalda mål hos en 

angripare för att förneka en angripares nyttjande av rymddomänen.  

Störningsutrustning för satelliter finns för exempelvis GPS och kommunikationssystem. Laser, 

för bländning är under utveckling. Genom att placera egna satelliter nära eller framför en 

motståndares kan även det förneka en motståndare tillgång till rymddomänen. Övertagande av 

länkar till satelliter utvecklas.  

Förmågor USA avser använda för förnekande kräver stora resurser samt en organisation att leda 

dessa, där även andra stridskrafter kommer att behöva bidra till denna verksamhet. 

Mellan åren 1958-2005 hade USA 46 antisatellitsystem i omloppsbana för sin verksamhet.120 

För att nå de mål som satts upp i National Space Policy beskriver National security space 

strategy121 att en stabilitet i rymddomänen måste vidmakthållas och detta görs genom 

förbättrade förmågor, avskräckning mot hotande aktörer samt förberedelse för att bekämpa en 

angripare genomförs.122  

En militär upprustning pågår i rymddomänen, fler system tillförs och skyddet av systemen 

förstärks. För att ytterligare förneka en angripare förbättras motståndskraften för att motstå en 

attack från en angripare samt förberedelser genomförs för att verka i en degenererad miljö.123 

 

USA hade 2017 totalt 588 satelliter varav 55 militära/statliga/civila för kommunikation, 265 

kommersiella kommunikationssatelliter, 31 satelliter för positionering, navigering och tid, 79 

satellit för jordobservation, 71 kommersiella satelliter för jordobservation, 5 satelliter för 

rymdobservation, samt 82 forskningssatelliter.124  

Med denna mängd satelliter krävs stora resurser för skydd. Mängden satelliter utgör även en 

försäkran om att enstaka angrepp inte leder till begränsningar av rymdtjänster för staten. 

 

 “U.S. forces must be able to deter, defend against, and defeat 

                                                 
119 Colby, ‘From Sanctuary to Battlefield: Deterrence Strategy for Space’.s.11 
120 Clayton Chun, Defending Space: US Anti-Satellite Warfare and Space Weaponry, 2006.s.53 
121 US Department of Defense, ‘National Security Space Strategy.s.4 
122 Ibid. 
123 Ibid.s.11 
124 Bleddyn E Bowen, British strategy and outer space: A missing link? 

The British Journal of Politics and International Relations, Volume: 20 issue: 2, page(s): 323-340 

https://doi.org/10.1177/1369148118758238. 

https://doi.org/10.1177/1369148118758238
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aggression by potentially hostile nation-states. This capability is 

fundamental to the nation’s ability to protect its interests and to 

provide security in key regions.”125 

 

I National Security Space Strategy126 beskrivs att en flexibel och välutvecklad rymdindustri 

behövs för att stödja staten samtliga rymdförmågor för att bidra till den nationella säkerheten.  

För en stats obegränsade tillträde till rymddomänen behöver staten förneka andra aktörer 

tillträde och skapa sig kontroll i form av rymdöverlägsenhet vilket är en utmaning med USA:s 

globala verksamhet. 

 

5.2. Mindre rymdstat, Storbritannien 

Storbritannien är en mindre rymdstat och har en utbyggd rymdverksamhet utan förmåga till 

egna uppskjutningar. Staten bygger stora delar av sin rymdverksamhet på samarbeten med 

andra stater och aktörer och har en defensiv hållning, vilket kan bero på Storbritanniens 

begränsade militära rymdresurser.127 

 

5.2.1. Storbritanniens militära rymdmakt? 

I National Space Policy128 beskrivs hur stor betydelse tillgången till rymddomänen är både för 

befolkningens vardag samt för Storbritanniens militära verksamhet. Policyn beskriver den 

kraftfulla och innovativa rymdsektorn kommer att transformeras i framtiden och bidra till stora 

förbättringar i jordbruk, transporter, utbildningar samt nya upptäckter och arbetstillfällen. 

Vidare beskrivs att universiteten vilka är bland de bästa i världen har snabbt tagit ett steg framåt 

och omfamnat rymdutvecklingen samt bidragit till att individer och organisationer utvecklats. 

Storbritannien definitionen av rymdmakt belyser deras ambition att utöva inflytande i 

rymddomänen. 

 

” exerting influence in, from, or though, space”129 

 

                                                 
125 US Department of Defense, ‘National Security Space Strategy.s.10 
126 Ibid.s.4 
127 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’. s.71 
128 UKSA, ‘National Space Policy’, 2015, 1–15 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484865/NSP_-

_Final.pdf.besökt:180409. s.3 
129 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’.s.72 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484865/NSP_-_Final.pdf.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484865/NSP_-_Final.pdf.
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Storbritannien har under de senare åren insett att de tidigare £6,5 miljarder från 2007 har stigit 

till £11,8 miljarder 2014 för att öka ytterligare till £40 miljarder 2030. Detta som del i att ge 

företag och industri en stabil grund för utveckling inom rymddomänen.130 Storbritannien har i 

framtiden ambitioner att upprätta en uppskjutningsanläggning för att kunna ta del av de 

uppskjutningar som genomförs och då kunna få intäkter från den marknaden vilken beskrivs 

som lukrativ.  

Med den tilltron till en framtida utveckling av Storbritanniens rymdmakt, både avseende 

industri som uppskjutningssystem samt de ekonomiska satsningarna finns förutsättningar att 

möta de utmaningar militär rymdkontroll ställer. 

Flera departement har ansvarsområden i rymddomänen där The UK Space Agency ansvarar för 

statens civila rymdprogram samt samordnar med andra myndigheter, där the Ministry of 

Defence är ansvariga för det militära rymdprogrammet. Statens globala rymdförmågor klassas 

in som del av den nationella sårbara infrastrukturen, vilket ger att de behöver försvaras och 

skyddas genom rymdkontroll. Den övergripande National Space Policy är kopplad till the UK 

Civil Space Strategy och till the National Space Security Policy, vilka i sin tur kopplas ihop 

med Government’s Science and Innovation Strategy och the National Security Strategy. 

Som ett av fyra huvudmål i National Space Policy beskrivs vikten av att bevara och skydda den 

unika rymddomänen vilken även ska vara fri att nyttjas av alla utan påverkan.131  

Storbritannien har således en stor organisation kring sin rymdverksamhet, vilket visar på stort 

intresse och kunskap i ämnet, där Storbritannien har förutsättningar att uppnå statens ambition 

att kunna utöva inflytande i rymddomänen. 

 

Det innebär att rymddomänens ökande betydelse skapar både en ekonomiskt som en militär 

sårbarhet för Storbritannien vilket staten måste skydda. Med de begränsningar i resurser som 

Storbritannien har löser de detta genom samarbeten vilket gör att staten hamnar i 

beroendeställning i rymddomänen. De internationella samarbetspartners staten har är av yttersta 

vikt i försvars, säkerhet och underrättelseinhämtning, där USA och Frankrike utgör de största 

partnerna. Storbritannien förespråkar en fortsatt fredlig och säker rymddomän och som en av 

de ledande staterna i forskning om rymdskrot arbetar staten för att nå en lösning så att ökningen 

av rymdskrot avstannar.132  

                                                 
130 UKSA, ‘National Space Policy’.s.4 
131 Ibid.s.8 
132 Ibid.s.11 
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5.2.2. Storbritanniens militära rymdkontroll? 

Storbritannien bygger sin militära rymdmakt på fyra roller.133 Space situation awareness (SSA), 

Space control, Space support to operations och Space service support. Där SSA-förmågan är 

grundläggande för de övriga rollerna. Rymdkontroll utgörs i JDP 0-30 av offensiv- och 

defensiv-rymdkontroll. Organiserandet av rymdkontrollens genomförande är likt det 

amerikanska. Storbritannien har två rymdfaciliteter en radarstation samt en ledningscentral 

samt ett utvecklat satellitnät för militär kommunikation, skynet.134 

Med de fåtal resurser som Storbritannien har för rymdkontroll beskriver doktrinen en mer 

resursstark rymdkontrollstat än vad Storbritanniens resurser visar. 

 

a. Militär situationsmedvetenhet? (SSA förmåga) 

Med den ökande mängden satelliter och rymdskrot finns stora risker för Storbritanniens 

satelliter där SSA-förmågan måste utökas för att undvika dessa hot.135 Dessutom ska den 

utbyggda rymdväderförmåga som skapades 2014 behållas.136 SSA-förmågan beskrivs i JDP 0-

30 som en roll och delas in i fyra underfunktioner.137 Att upptäcka, följa och identifiera föremål, 

att varna för hot samt analysera möjliga attacker mot staten, att karakterisera hot samt genom 

integration av datakällor skapa beslutsunderlag för rymdoperationer. 

Storbritannien har UK Space Operation Centre (SpOC) i High Wycombe där hot- och attack-

utvärdering genomförs med rådgivning från US Space Operations Centre (US JSpOC). Det 

djupa samarbetet med USA är ursprungligen från det ballistiska missilförsvaret samt 

kärnvapensamarbetet där Storbritannien har en radarstation vilken skickar radardata till USA.138 

I utbyte får Storbritannien SSA samt tillgång till amerikanska data för sina kärnvapen.139  

Storbritanniens brister i rymdresurser ger utmaningar som staten behöver uppnå på annan väg, 

där SSA-förmågan löses genom samarbetet med USA. Högst troligt är dock att USA inte delar 

med sig av all data vilket ger en inte helt fullständig SSA. 

 

b. Skydd och försvarsförmåga? 

Tillgång till rymddomänen för Storbritannien beskrivs vara av strategisk betydelse och måste 

därför skyddas. De dagligen använda rymdtjänsterna som staten förlitar sig på för stora delar 

                                                 
133 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’.s.72 
134 Bowen, British strategy and outer space.s.5 
135 UKSA, ‘National Space Policy’.s.11 
136 Ibid. 
137 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’.s.94 
138 Ibid 
139 Bowen, British strategy and outer space.s.5 
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av samhället och de militära förmågorna måste kunna säkerställas. Stort ansvar för säkerheten 

har i Storbritannien lagts på operatörer och ägare av rymdsystemen. Storbritannien kommer att 

behandla ett hot mot dessa system som ett hot mot nationella strategiska intressen där hela den 

brittiska möjligheten till maktutövning kommer att användas för att motverka hotet.  

Statens krav på rymdsystemens motståndskraft har ökat så att de passar Storbritanniens ökande 

beroende av domänen.140  

Storbritanniens har stora utmaningar i förmågan till skydd och försvar av rymdsystem vilket 

måste utvecklas för att skydda de få satelliter som staten har. Med få satelliter blir resurserna 

sårbara och en angripare kan skapa stora bekymmer för Storbritannien. 

 

I brittisk rymddoktrin, JDP 0-30, beskrivs att defensiva rymdförmågor syftar till att försvara 

och skydda samtliga system kopplade till statens rymdverksamhet från attacker, störningar och 

oavsiktliga hot genom att vara proaktiv.141 Olika metoder används för att försäkra att statens 

rymdförmågor kan motstå hot och störningar. Genom passiva medel byggs satelliter mer 

hållbara, tåliga mot elektroniska attacker, kommunikationen krypteras samt marksegmenten får 

adekvat skydd.142 Genom aktiva medel kan omloppsbanan korrigeras när en satellits 

kommunikation störs, detta minskar dock satellitens livslängd eftersom bränsle förbrukas. För 

framtiden innebär detta att mer manövrerbara satelliter behöver utvecklas för sitt självskydd.  

Doktrinen beskriver att Storbritannien måste skydda och försvara den viktiga tillgången till 

rymddomänen med den ökande hotbilden staten ser mot deras tillgång till rymddomänen.  

Med de beskrivningar i policys, strategier och doktriner Storbritannien gör finns stora 

utmaningar i resurser samt förmågor för de beskrivna framtida behoven, vilket är tänkta ska 

finansieras mot 2030. 

 

c. Förneka annan stats nyttjande av domänen? 

Offensiva förmågor syftar till att avbryta, degradera, förneka eller förstöra en motståndares 

rymdrelaterade förmågor.143 Dessa angrepp kan utföras mot mark-, länk- och rymd-systemen 

för att uppnå önskad effekt. Vid attacker mot rymdsystem kan en angripare använda satelliter 

med griparmar för att förstöra kommunikationsutrustningen eller blockera kommunikationen 

mellan mark och satelliten.144 Det kan även störas eller belysas med laser för att göra satelliten 

                                                 
140 UKSA, ‘National Space Policy’.s.11 
141 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’.s.97 
142 Ibid.s.98 
143 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’.s.95 
144 Ibid. 
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obrukbar. Marksystemen kan utsättas för kinetiska vapen men även för elektroniska- och cyber-

attacker. Länkar och kommunikationssystem kan störas genom elektronisk krigföring eller 

genom cyberattacker. Genom attacker mot kontrollcentraler kan kontrollen över satelliter 

övertas och riktas om för eget nyttjande.  

Storbritannien beskriver vad som ska genomföras i form av offensiva operationer, med de 

begränsade resurser staten innehar blir dessa operationer en utmaning. Vad avser cyberattacker 

och konventionella attacker av marksegment kan andra stridskrafters användas för dessa 

ändamål, likt attacker med konventionella vapensystem.  

 

Storbritannien hade 2017 totalt 42 satelliter varav 7 militära/statliga/civila för kommunikation, 

26 kommersiella kommunikationssatelliter, 0 satelliter för positionering, navigering och tid, 1 

satellit för jordobservation, 3 kommersiella satelliter för jordobservation samt, 0 satelliter för 

rymdobservation 5 forskningssatelliter.145  

Storbritanniens rymdindustriambition är att öka från 6.5% av den globala rymdmarknaden till 

10% fram till år 2030. Storbritannien ser den ökande rymdindustrin som en möjliggörrare för 

andra industrier i framtiden.146 

Storbritanniens brist på resurser ger dem stora utmaningar, med framtida ekonomiskt tillskott 

samt den medvetenhet de visar avseende rymdfrågor finns förutsättningar att de kan överbrygga 

vissa utmaningar. 

  

                                                 
145 Bowen, British strategy and outer space.s.5 
146 UKSA, ‘National Space Policy’.s.10 
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6. Resultat 
I kapitlet redovisas analysens resultat i en jämförelse mellan fallen för att möjliggöra svar på 

forskningsfrågan och dess delfråga. Genom jämförelsen av analyserna kan utmaningar 

tydliggöras. 

 

Staternas militära rymdmakt? 

USA likt Storbritannien har ett utvecklat stort beroende av rymddomänens tjänster både 

avseende samhällsfunktioner som för militära förmågor. USA, som en global aktör med 

intressen globalt, Storbritannien som en mindre stat med mer regionala och lokala 

rymdintressen ger olika behov av rymdtjänster. (Storbritannien har även expeditionära militära 

förmågor med hangarfartygen och ubåtar där rymdtjänster kan komma att behövas.) 

Storbritannien har likt USA en utvecklade organisationer kring sin rymdverksamhet, vilket 

tillsammans med en ökande verksamhet i rymddomänen visar på intresse och en utvecklad 

kunskap. Storbritannien beskriver sin rymdkontroll likt USA, utifrån en stor stats militära 

rymdkontroll trots bristande resurser att utföra verksamheten med. 

Genom USA:s distribuering av SSA minskar risken för kollisioner av satellitstater i 

rymddomänen. För Storbritannien ger samarbetet ett stort bidrag till den nödvändiga SSA-

förmågan, för att kunna genomföra rymdkontroll. USA:s övergripande mål är att fortsätta vara 

dominerande i rymddomänen för att nyttja den till sin fördel. Storbritanniens mål är ett ökat 

engagemang där de ser rymddomänen som en sårbarhet i sin infrastruktur men även en viktig 

framtida domän att verka i för nationens intressen. 

 

Statens militära rymdkontroll? 

Som stor stat har USA en mer utvecklad problematik med det allt vidare nyttjandet av 

rymddomänen. Med fler aktörers tillgång till rymddomänen finns framtida begränsningar av 

frekvenser samt att risken för kollisioner ökar. USA har ökat sin budget för SSA-förmågan samt 

för rymdkontrolls-förmågan under senare åren då de anser att hotet ökat. Storbritannien har 

även de en ökande budget samt en utvecklad organisation för rymdkontroll, men med mindre 

resurser för att exekvera rymdkontrollen.  

Som stor stat uttrycker USA rätten till att avskräcka, försvara och skydda, samt att bekämpa 

aktörer eller stater som hotar staten eller dess allierades resurser. Storbritannien beskriver även 

att rymdsystem ses som andra nationella intressen och kommer att skyddas därefter. 

Storbritannien visar likt USA på hur viktig rymdkontroll är genom ekonomiska satsningar och 

utvecklade organisationer för att omhänderta rymdkontrollens uppgifter. USA genom 
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avskräckning med stora rymdresurser där Storbritannien med få resurser har stora utmaningar 

att uppnå rymdkontroll. USA följer Obergs teorier om staters rymdkontroll men har även de 

utmaningar att uppnå detta globalt vilket visas i deras ekonomiska satsningar på rymdkontroll. 

Rymdbaserade vapensystem diskuteras framförallt av USA men undviks, då det kan eskalerar 

en upprustning i rymddomänen till amerikansk nackdel. USA, likt Storbritannien förespråkar 

en fredlig och åtkomlig rymddomän trots att USA genomför forskning på vapensystem som 

kan placeras i omloppsbana. Med de globala aktörernas hårdnande ton och rustandet i 

rymddomänen finns en risk för konflikt i rymddomänen.147 Med amerikanska vapensystem i 

omloppsbana kommer fler stater att följa efter. I förlängningen kan det riskera ett slut på den 

amerikanska dominansen i rymddomänen. 

 

a) Situationsmedvetenhet? (SSA förmåga) 

SSA-förmågan är grunden till att utföra rymdkontroll där realtidsföljning av händelser i 

rymddomänen eftersträvas. USA, vilka redan har en välutvecklad SSA-förmåga ökar sina 

satsningar på utveckling av denna. Storbritannien, med distribuerad SSA från USA, beskriver 

även de att en utveckling av statens SSA-förmåga ska genomföras. Med nya hot som kan 

manövreras behövs realtids SSA-förmåga148 för att kunna motverka dessa genom rymdkontroll. 

USA:s ekonomiska satsningar på SSA-förmågan visar på att även de har utmaningar i hur 

realtids SSA-förmåga ska uppnås. För Storbritannien är avsaknaden av resurser den största 

utmaningen, men även med resurser ska satelliter följas runt jorden vilket är en stor utmaning 

för en mindre stat. Utan denna SSA-förmåga går det inte att uppnå rymdkontroll, då kontroll 

bygger på situationsmedvetenhet. 

 

b) Skydd och försvarsförmåga? 

Den defensiva delen av rymdkontroll delas in i aktiva och passiva aktiviteter. USA har tydligt 

beskrivit hur de avser att skydda och försvara sina samt dess allierades resurser och intressen. 

Genom att 1) upptäcka och identifiera, 2) bekämpa en angripare, 3) genom att avskräcka 

angripare från att angripa, ser USA att deras rätt kan utövas.149 Avskräckningen är den del USA 

förespråkar, en angripares vilja att anfalla ska minimeras genom att påvisa att ett anfall kommer 

att misslyckas. USA har beskrivit möjligheten att skydda och försvara de satelliter som finns i 

                                                 
147 Colby ‘From Sanctuary to Battlefield: Deterrence Strategy for Space’.s.8 
148 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
149 Joint Publication 3-14.s.II-8 
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omloppsbana som ytterst problematiskt150 och ökar därför sin utveckling av 

rymdkontrollsförmågan. Att försvara mot de hot som beskrivs i kap2 samt i analysen kräver 

resurser globalt vilket är en stor utmaning för en mindre stat. 

Storbritannien beskriver framtida passiva och aktiva metoder för att skydda och försvara 

satelliter där stora utmaningar kvarstår främst av resursbrist. Storbritannien har få resurser att 

försvara men även ytterst begränsat med system för försvar av rymdsystem. Avskräckning är 

svårt att verkställa med rymdsystem och bekämpning av en angripares antisatelitvapen kräver 

ytterst tidskritiska avancerade system. 

Med den sekretess som omgärdar dessa militära system finns begränsat med underlag men USA 

uttrycker att de har förmågor som möjliggör skydd och försvar av rymdresurser. Storbritannien 

har inte beskrivit några sådana förmågor och med Storbritanniens avsaknad av 

uppskjutningsanläggning kan de inte själva placera system i omloppsbana vilket minskar 

möjligheten till snabba ersättningssystem. 

Mindre stater kan rikta in sig på passiva aktiviteter i form av modifierade satelliter som är mer 

tåliga för angrepp, skydd och kryptering av länkar samt bevakning och skydd av 

ledningscentraler. För att skapa konstant skydd åt satelliter krävs global verksamhet, vilket leder 

till att även den globala verksamheten måste skyddas. Här ligger de största utmaningarna för 

en mindre stat att uppnå rymdkontroll. 

 

c) Förneka annan stats nyttjande av domänen? 

USA:s offensiva förmågor utövas genom vilseledning, störning, degradering, förnekelse samt 

genom förstörelse. Dessa förmågor erfordrar stora resurser, inte enbart specifika rymdresurser 

utan även samarbeten med mark, sjö, luft och cyberförmågor. Stora resurser lägger USA även 

på att avskräcka, där avskräckningen i rymddomänen är en del av statens totala 

maktutövning.151 USA:s oro över att inte kunna skydda och försvara alla sina rymdresurser är 

befogad. Med de avsevärt billigare angreppssystem som finns samt den möjligheten att välja 

tid och rum, globalt, ger det stor fördel för angriparen. Där ett förebyggande angrepp mot ett 

framtida hot ger ett politiskt svårt dilemma.  

Storbritanniens offensiva rymdkontroll ska avbryta, degradera, förneka eller förstöra en 

motståndares rymd-förmågor.152 Likt USA riktas dessa mot mark-, länk- eller rymd-segment. 

Flera olika medel för att nå målen finns men staterna är förtegna om dessa militära förmågor. 

                                                 
150 Colby ‘From Sanctuary to Battlefield: Deterrence Strategy for Space’.s.8 
151 White House, National Space Policy of the United States of America.s.3 
152 Doctrine Centre, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’.s.95 
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Stater kan blockera andra staters satelliter, kollisioner kan planeras, kinetiska vapensystem 

användas, laser för att blända, eller cyber för att hacka systemen. Storbritanniens möjligheter 

till att angripa markmål och länkar kan bedömt genomföras med andra stridskrafter än specifika 

rymdresurser, vilket ger möjligheter i att utöva offensivrymdkontroll. Kinetiska offensiva 

förmågor mot rymdsystem i omloppsbana är problematiskt då det riskerar att göra domänen 

obrukbar med rymdskrot, men för en mindre stat kan de vara ett medel att använda för 

avskräckning. 

Utmaningarna för staterna är främst tillgången till specifika resurser samt SSA-förmåga i 

realtid. Förnekandet kan genomföras genom flera olika alternativa stridskrafter samt med 

enstaka specifika rymdsystem.  

 

6.1. Svar på forskningsfrågor och slutsatser 

För att nå studiens huvudfråga besvaras även följande delfråga: 

- Vad blir konsekvenserna när en mindre stat tillämpar rymdmaktsteorier, för att uppnå 

militär rymdkontroll, framtagna för stora stater? 

Den mindre statens begränsade ekonomi och således resurser avspeglar sig på vilken möjlighet 

staten kommer att ha för att uppnå militär rymdkontroll. Konsekvenserna av att tillämpa teorier 

ger en organisation och en vald strategi för rymdkontroll som förutsätter en global närvaro av 

militära resurser, detta skapar en allt för stor organisation och beskrivningar av förmågor som 

inte finns att tillgå, vilket visas i Storbritanniens JDP 0-30. 

Skydd och försvar av den mindre statens satelliter kommer vara ytterst svårt att genomföra 

genom defensiv rymdkontroll. Teorin beskriver den stora statens rymdöverlägsenhet där staten 

kan styra tillträdet samt realtidsövervaka, vilket är svåruppnåeligt för den mindre statens 

förmågor.153 

Förnekandet av en angripare genom offensiv rymdkontroll kan för den mindre staten 

genomföras genom andra delar av statens maktförmågor vilket ger att de teoretiska 

beskrivningarna skapar mindre militära konsekvenser vid offensiv rymdkontroll.  

Huruvida SSA-förmågan som förutsätts vid rymdkontroll kan överlåtas till en annan aktör där 

den mindre staten delges underlag, blir en politisk fråga och diskuteras inte i Obergs teori. 

Konsekvenserna av stora staters rymdmaktsteori i form av rymdkontroll tillämpade på mindre 

stater ger att alternativa lösningar för att nå rymdkontroll behöver skapas för mindre stater samt 
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att en anpassning av teorin behöver genomföras. En mindre stat som inte kan skapa 

rymdkontroll kan enl. Obergs rymdmaktsteori inte inneha rymdmakt.154 Detta borde kunna 

utvecklas med alternativa metoder för mindre stater. 

 

- Vilka utmaningar finns för en mindre stat i att uppnå militär rymdkontroll? 

För en mindre stats möjlighet att uppnå militär rymdkontroll behöver ett flertal utmaningar 

erövras. Resurserna staten har att tillgå kommer att vara den mest begränsade faktorn. Först 

måste SSA-förmågan skapas, detta genom möjlighet till att upptäcka, följa och identifiera hot. 

Därefter behöver dessa hot analyseras och kategoriseras samt behandlas så att beslut kan fattas 

om hur hoten ska omhändertas. Egna system för monitorering av rymddomänen där 

förändringar kan uppfattas skapas med sensorer vilka behöver vara globalt utplacerade samt 

länkade till kontroll och ledningscentral för realtidsföljning.155 Om staten själv inte har 

förmågor till detta måste denna information skaffas genom samarbeten med andra stater. 

Samarbeten i sin tur skapar beroende vilket måste övervägas, med risk om att fullständig 

information inte kan inhämtas. SSA-förmågan behöver omfatta satelliternas väg i omloppsbana 

i realtid så att en angripare eller annat hot inte kan påverka dem utan statens vetskap.156 Denna 

SSA-förmåga är en grundförutsättning för rymdkontroll och en utmaning att uppnå. 

 

En mindre stats möjlighet att skydda enstaka satelliter i omloppsbana är begränsad och beskrivs 

som utmanande även för stora stater.157 Att satsa på system som kan skydda satelliter när staten 

endast har ett fåtal satelliter är väldigt kostnadskrävande. För att kunna försvara en satellit i 

omloppsbana behöver den mindre staten inneha globala resurser avsedda för uppgiften. Med 

tillgång till dessa system har en angripare än dock ett fördelaktigt läge i jämförelse med den 

som försvarar. Både upp- och ned-länkar behöver krypteras och skyddas mot angrepp samt att 

ledningscentraler behöver ha redundans samt skyddas mot cyberattacker och fysiska hot.  

Stora stater har avskräckning som sin grundläggande strategi för skydd och försvar, vilket en 

mindre stat har svårt att uppnå.158 Med flera satelliter i omloppsbana skapas en redundans mot 

enstaka satelliters frånvaro, där mindre staters begränsade antal satelliter gör dem till enskilda 

sårbarheter. För att kunna skapa egen redundans behöver staten tillgång till 

uppskjutningssystem så att en förlorad satellit snabbt kan ersättas. 

                                                 
154 Oberg, A Theory of Space Power.s.138 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Klein, Space Warfare : Strategy, Principles, and Policy.s11 
158 White House, National Space Policy of the United States of America.s.3 
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Utmaningarna i att skydda och försvara statens rymdförmågor genom defensiv rymdkontroll är 

stora och alternativ till att bemästra dessa utmaningar behöver utformas. 

  

Att genom offensiva operationer uppnå militär rymdkontroll för mindre stater variera 

utmaningarna beroende av vilken ambition staten förväntas uppnå. Genom att använda 

offensiva vapensystem kan mindre stater agera med robotsystem på fartyg/ubåtar samt med 

luftvärnssystem och flygsystem som anpassats för uppgiften. Utmaningarna blir när önskan att 

påverka satelliter i de omloppsbanor som är mest avlägsna uppstår där mer avancerade system 

krävs. För inmätning av satelliter som mål, så att offensiva vapensystem kan nyttjas, krävs en 

välutvecklad SSA-förmåga. Även icke kinetiska vapensystem kan användas för förnekande av 

annan aktörs rymdnyttjande samt att mark och länkar kan påverkas. Bländningssystem, system 

för störning samt cyberattacker kan riktas in mot en angripares satelliter och länkar för att 

förneka dennes användande av rymddomänen. Användandet av kinetiska antisatellitvapen kan 

användas för att avskräcka en angripare, samt som ett medel och metod för att skapa någonting 

en angripare måste ta hänsyn till. 

Utmaningarna att uppnå rymdkontroll utifrån den stora statens premisser är stora både avseende 

resurser men även tillgången till global närvaro på jorden. De specifika och mest avancerade 

förmågorna är allt för kostsamma att uppnå för mindre stater vilket ger att alternativa lösningar 

även här behöver utformas. Satelliter passerar stater kontinuerligt och svårigheter med att 

avgöra när en satellit är ett hot tillkommer till problematiken. 

Med en ökning av rymddomänens betydelse kommer mindre stater behöva välja ett djupare 

engagemang och genom det ekonomiskt satsa på rymddomänen. Flera stora stater satsar stora 

ekonomiska resurser på rymdkontroll vilket ger att mindre stater måste finna sin nisch i 

rymddomänen för att hävda sig. Om utmaningarna än dock är för stora behöver beroendet av 

satelliter minskas så att sårbarheten för ett angrepp inte blir alltför stor. 
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7. Diskussion av resultatet 
Nedan följer en diskussion av studiens resultat och metod. Avslutningsvis appliceras intressanta 

resultat på Sverige. 

7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att visa på de utmaningar som en mindre stat har att uppnå militär 

rymdkontroll. Utifrån teorin måste mindre statens rymdförmågor skyddas, genom 

rymdkontrollens defensiva förmågor, om dess tjänster ska kunna garanteras. Dessutom behöver 

en mindre stat kunna förneka en angripares nyttjande av rymddomänen genom rymdkontrollens 

offensiva förmågor. De stora staterna utnyttjar fördelarna av den globala närvaron och globala 

tillgängligheten som rymddomänen ger medan den mindre staten använder rymddomänen 

regionalt och lokalt, vilket ger att delar av rymdmaktsteorin skapar stora utmaningar vid 

tillämpning för mindre stater. Resultaten visar på att tillgången till resurser är den största 

utmaningen för mindre staters möjlighet att uppnå militär rymdkontroll samt hur tillämpandet 

av teorin ska göras. För den mindre staten är utmaningar stora för att nå de teoretiska 

beskrivningarna om rymdkontroll. Utmaningarna att skydda och försvara är stora och kräver 

tillgång till globala resurser. Mer intressant visar resultaten att mindre stater har möjlighet till 

att förneka en angripare tillgång till rymddomänen genom användandet av andra stridskrafter 

mot mark- och länkar-system. 

Utmaningar finns även för mindre stater som tillämpar teori avsedd för stora stater om teorierna 

inte anpassas utifrån den mindre staten samt att alternativa lösningar på teorins beskrivningar 

tas fram. Utan dessa kan den mindre staten inte nå teorierna beskrivning för rymdkontroll. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Studien har genomförts med en fallstudie där en kvalitativ textanalys av två staters militära 

rymdkontroll analyserats. Med grunden i USA, vilka har resurser samt rymdmaktsteori som är 

anpassad för en stor stat, har Storbritanniens utmaningar som representerat en mindre stats 

möjlighet att uppnå militär rymdkontroll kunnat påvisas. 

Valet av en kvalitativ metod har stärkts då det är helheten av statens tillämpning av 

rymdmaktsteorin för rymdkontroll som analyseras. Genom operationaliseringen har 

textanalysen riktat in analysen mot forskningsfrågan. Att få med alla delar av teorin som 

inverkar på rymdkontroll i frågorna är komplext. Med de svar på frågorna som analysen gav 

har forskningsfrågan, efter jämförelsen, kunnat besvaras. Valet av de två fallen gav möjlighet 

till den jämförelse som önskats och staterna anses vara representativa för stor respektive mindre 

stat. 
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Studiens resultatvaliditet, att studien mäter det den påstår sig mäta, har genom begreppsvaliditet 

och reliabilitet givit att studien mäter den mindre statens utmaningar att uppnå rymdkontroll.  

Studiens reliabilitet måste anses som god då studien genomförts på ett reproducerbart och 

spårbart vis med tydliga noggranna mätningar för att undvika slarv och osystematiska fel. 

En svaghet med studien är att endast en stat utgör referens för mindre stater vilket kan ge 

missvisande resultat, samt att båda fallen är västländer med liknande syn på rymdkontroll. Detta 

kan bidra till att generaliseringen av mindre staters utmaningar inte fullt ut kan göras. Styrkan 

i studien är att den liknande synen på rymdkontroll bidrar till en systematisk analys samt att 

teorikapitlet som skapats innefattar en komprimerad sammanställd teori i rymdmakt och 

rymdkontroll. Under analysen av de två fallen visade det sig att båda fallen var väldigt 

kompatibla med den teori som valts, men att Storbritannien saknar resurser att exekvera sina 

beskrivningar med. 

 

7.3. Relevanta resultat appliceras på Sverige 

Resultaten visar på att mindre stater har stora utmaningar i att utveckla militär rymdkontroll. 

Sverige kan genom sin drivande rymdforskning och rymdindustri skapa en trovärdig och 

gedigen rymdverksamhet, dock saknas vitala delar för rymdkontroll.  

En rymdmyndighet behöver se på rymddomänen som en del av den svenska nationella makten, 

där makthavare och beslutsfattare behöver utbildas, samt att Försvarsmakten behöver skapa en 

professionell och karriärslång organisation för militär rymdmakt. För att undvika påverkan från 

annan stats rymdmakt behöver förmågor och organisation skapas för offensiv rymdkontroll. 

Förmågor som störning och bländning av satelliter ger möjlighet att förneka en angripares 

nyttjande av rymddomänen. Skydd och försvar av statens satelliter, genom förmågor till 

defensiv rymdkontroll, behöver utvecklas så att en angripare inte kan utnyttja denna sårbarhet. 

Samarbeten är inledningsvis en väg framåt men skapar beroenden, genom egna förmågor till 

offensiv rymdkontroll och SSA-förmåga blir Sverige mer självständig. 

Det pågår en militär upprustning i rymddomänen där de stora staterna följd av mindre stater 

rustar för konflikt i domänen. Sverige behöver bygga kunskap och utveckla de grundläggande 

förmågorna som bidrar till rymdkontroll för att inte hamna efter i den militära utvecklingen. 

Detta bidrar till att ökad försvarsförmåga med möjlighet att försvara egna intressen i rymden 

samt att möta de ökande multipolära utmaningarna i framtiden. 
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7.4. Fortsatt forskning 

En fortsatt utveckling av rymdmaktsteorier behövas i framtiden, med tydliga beskrivningar av 

hur stater kan utveckla sin rymdmakt utifrån statens nationella mål, vision och vilja. Med den 

rustning av militära rymdsystem som genomförs kommer möjligheten för mindre staters skydd 

av nationella intressen genom rymdkontroll att vara efterfrågat i framtiden, framförallt 

alternativa lösningar till utövandet av militär rymdkontroll. 

Genom att belysa rymdkrig utifrån luftmaktsteoretikern Shaune Clarkes tankar och idéer skulle 

mindre staters möjlighet till rymdkontroll kunna bidra till teoriutvecklingen i militär rymdmakt. 

 

8. Ordlista 
ISR - underrättelser, övervakning och spaning 

PNT – Position, navigering och tid 

SATCOM – Satellitkommunikation 

Space Control - Rymdkontroll 

SSA – Rymdlägesbild, situationsmedvetenhet i rymddomänen 

TT&C - Hitta, följa och kontrollera satelliter 

  



Namn Patrik Perers 18-06-12 Sida 47 av 49 

Kurs Magisterexamen 

 

 

 

9. Litteratur och referensförteckning 
9.1. Litteratur 

Chun, Clayton, Defending Space: US Anti-Satellite Warfare and Space Weaponry, 2006. 

Dolman, Everett C., Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age (London: Frank 

Cass, 2002). 

Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, and Lena Wägnerud, Metodpraktikan: 

Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad (Stockholm: Norstedts juridik, 2012). 

George, A., L. & Bennett, A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 

Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2005. 

Gray, Colin S., Modern Strategy (Oxford: Oxford University Press, 1999). 

Harding, Robert C., Space Policy in Developing Countries: The Search for Security and 

Development on the Final Frontier (New York: Routledge, 2013). 

Hays Peter L., Space Security: Trends and Challenges, (The National Institute for Defense 

Studies, Japan), Tokyo, 2016. 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber, 2013.   

Johnson-Freese Joan, Space Warfare in the 21st Century: Arming the Heavens (New York, 

NY: Routledge, 2017). 

Klein, John J., Space Warfare: Strategy, Principles, and Policy, 1 edition (New York: 

Routledge, 2006). 

Lefebvre, Jean-Luc, Space Strategy (Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2017). 

Oberg, James, A Theory of Space Power (Colorado Springs: US Air Force Academy, 1998). 

Schrogl, Kai Uwe, Peter L. Hays, Jana Robinson, Denis Moura, and Christina Giannopapa, 

Handbook of Space Security (New York: Springer Reference, 2015). 

Wong Wilson W.S and Fergusson James. Military space power (Santa Barbara: ABC-CLIO, 

2010). 

 

9.2. Rapporter, artiklar och andra källor 

Bowen, Bleddyn E, ‘British Strategy and Outer Space: A Missing Link?’, 2018 

https://doi.org/10.1177/1369148118758238. 

https://doi.org/10.1177/1369148118758238


Namn Patrik Perers 18-06-12 Sida 48 av 49 

Kurs Magisterexamen 

 

 

 

Chun, Clayton K S, ‘Aerospace Power in the Twenty-First Century A Basic Primer’ (Maxwell 

Air Force Base, Alabama, 2001). 

Colby, Elbridge, ‘From Sanctuary to Battlefield: Deterrence Strategy for Space’, (2016). 

Försvarsmakten, HKV Leds, Försvarsmaktens Inriktning För Rymdverksamhet (Stockholm, 

2015). 

Huntley, Wade, ‘Smaller State Perspectives on the Future of Space Governance’, 

Astropolitics, 5 (2007), 237–71 https://doi.org/10.1080/14777620701615145. 

Hyatt, James L., Paul L. Laugesen, Michael A. Rampino, Ronald R. Ricchi, and Joseph H. 

Schwarz, ‘Space Power 2010’, (1995), 120. 

Klein, John J., ‘Space Strategy Considerations for Medium Space Powers’, Astropolitics, 10 

(2012), 110–25 https://doi.org/10.1080/14777622.2012.698929. 

Koplow, David A, ‘The Fault Is Not in Our Stars: Avoiding an Arms Race in Outer Space’, 

(2017), 81. 

Paikowsky, Deganit, ‘Israel’s Space Program as a National Asset’, Space Policy, 23 (2007), 

90–96 https://doi.org/10.1016/J.SPACEPOL.2007.02.006. 

Quintana, Elizabeth, ‘The New Space Age’, The RUSI Journal, (2017) 

https://doi.org/10.1080/03071847.2017.1352377. 

Ribeiro, Renata C., and Rodolpho Vasconcellos, ‘Comparative Perspective of the Brazilian 

and Indian Space Programs’, Astropolitics, 15 (2017), 217–34 

https://doi.org/10.1080/14777622.2017.1378960. 

Smith, M.V., ‘Ten Propositions Regarding Spacepower’ (SCHOOL OF ADVANCED 

AIRPOWER STUDIES AIR UNIVERSITY MAXWELL AIR FORCE BASE, ALABAMA, 

2001). 

United Nations, ‘Outer Space Treaty of 1967 The Outer Space Treaty of 1967’, 1967, 1–6. 

U. S. Joint Chiefs of Staff, ‘Joint Publication 3-14’, Joint Publication 3-14, 2013. 

West, Jessica, The Space Security Index (Waterloo, Ontario, 2017). 

Wiklund, Cecilia Hull, Daniel Faria, Bengt Johansson, and Josefin Öhrn-lundin, Närområdet 

Och Nationell Säkerhet (Stockholm, 2017). 

9.3. Elektroniska källor 

 

CBS 60 Minutes. 2015, november. 60 Minutes The battle above.[online]. 

https://youtu.be/3kOy0fI4bB0. besökt:180218 

https://doi.org/10.1080/14777620701615145
https://doi.org/10.1080/14777622.2012.698929
https://doi.org/10.1016/J.SPACEPOL.2007.02.006
https://doi.org/10.1080/03071847.2017.1352377
https://doi.org/10.1080/14777622.2017.1378960
https://youtu.be/3kOy0fI4bB0


Namn Patrik Perers 18-06-12 Sida 49 av 49 

Kurs Magisterexamen 

 

 

 

Centre, Doctrine, ‘UK Air and Space Power Joint Doctrine Publication’, 2017, 138 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668710/doctri

ne_uk_air_space_power_jdp_0_30.pdf>. besökt:180409 

HM Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 

2015, HM Government, 2015 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309

_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf. besökt:180406 

Satellites4everyone http://satellites4everyone.co.uk/. besökt:180120 

 

Three classes of orbit: https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/page2.php.  

besökt:180116 

UKSA, ‘National Space Policy’, 2015, 1–15 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484865/NSP_-

_Final.pdf. besökt:180409 

US Department of Defense, ‘National Security Space Strategy [Unclassified Summary]’, 

(2011), 14. http://archive.defense.gov/home/features/2011/0111_nsss/. besökt 180409 

White House (2010). National Space Policy of the United States of America. 28 June 2010. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf.  

besökt:180219 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668710/doctrine_uk_air_space_power_jdp_0_30.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668710/doctrine_uk_air_space_power_jdp_0_30.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf
http://satellites4everyone.co.uk/
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/page2.php
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484865/NSP_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484865/NSP_-_Final.pdf
http://archive.defense.gov/home/features/2011/0111_nsss/
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf

