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Sammanfattning: 

I arbetet undersöks, utifrån ett telekrigperspektiv med inriktning från ett signalspaningshot, 

riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner i svenska markförband.  

Undersökningen baseras på ett fiktivt scenario i en nationell kontext och utgår ifrån två 

aktörer där ena aktören nyttjar smarta mobiltelefoner och andra aktören nyttjar 

högteknologiska telekrigsystem för att exploatera dess risker. Utifrån, i arbetet framtagna 

riskindikatorer, skapas olika händelseutvecklingar vilka undersöks utifrån en kvalitativ 

metod med inslag av kvantitativa beräkningar.  

Resultatet påvisar att smarta mobiltelefoner, nyttjade inom ramen för svenska markförband, 

riskerar utsätta såväl individer som hela förband för risker. Riskerna vilka undersöks är 

avlyssning, lägesbestämning och avslöjande av information genom mobiltelefonernas GNSS-

förmåga och geotaggningsfunktioner. Användning av smarta mobiltelefoner riskerar således 

oavsiktligt röja information varför nyttjandet kräver förståelse för de risker dessa genererar. 

Riskerna kan inte undvikas varför nyttan med smarta mobiltelefoner måste vägas mot risken 

i varje situation.  
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Abstract: 

In this thesis, the risks of smartphones in Swedish land forces are analysed from an 

Electronic Warfare perspective, focusing on Signals Intelligence. 

The analysis is based on a fictitious scenario in a national context involving two different 

actors. One actor uses smartphones and the other actor uses high technology Electronic 

Warfare systems to exploit the phones. Based on risk indicators developed in the thesis, two 

different cases are created, which are then analysed using a qualitative method with elements 

of quantitative calculations.  

The results reveal that smartphones, used in Swedish land forces, put both individuals and 

units at risk. The risks, analysed, are interception, location and revealing information from 

the phone’s Global Navigation Satellite System geotagging and functions. Therefore, the use 

of smartphones might unintentionally reveal information. Consequently, the use of 

smartphones requires an understanding of the risks generated. It is not possible to avoid risks, 

so the benefit of using smartphones must be weighed against the risk in each situation.     
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1 Inledning 

För att kommunicera nyttjas idag, civilt som militärt, smarta mobiltelefoner. I februari 2011 fanns 

5,3 miljarder mobilabonnemang bland jordens 6,9 miljarder invånare (ITU-R 2011, 7). Dagens 

smarta mobiltelefoner likställs även med datorer då de också är en plattform för exempelvis 

satellitmottagare, kamera och trådlös dataöverföring. 

Smarta telefoner används i allt större utsträckning både privat och inom organisationer samtidigt 

som de ger användarna åtkomst till arbetsrelaterad information. Ökad användning i kombination 

med att privat och arbetsrelaterad sfär smälter samman innebär att verksamheters information 

exponeras. Detta ställer krav på organisationer som vill nyttja teknikens möjligheter på ett säkert 

sätt (MSB 2012, 2). 

Information är en central del av modern konflikthantering vilket innebär att det är viktigt att 

kontinuerligt värdera vilken information som är nödvändig att ha kontroll över. Betydelsen av 

information innebär ökad risk för informationsoperationer vars syfte är att skapa fördelaktiga 

situationer för beslutsfattare samt att påverka motståndarens agerande. Vidare syftar 

informationsoperationer till att uppnå informationsöverläge för att därigenom uppnå 

ledningsöverläge (Försvarsmakten 2008, 13-14). Ett av verkansmedlen inom 

informationsoperationer är telekrig vilket är militära åtgärder för att bland annat upptäcka och 

utnyttja motståndarens användning av elektromagnetiska spektrumet (Försvarsmakten 2008, 32). 

En ökad risk för informationsoperationer innebär ökad risk för telekrigföring.   

Detta påvisas av ryska generalstabschefen Gerasimovs konstaterande att 2000-talets 

informationskrigföring överträffar reguljära vapen i effektivitet för att uppnå strategiska 

målsättningar (Gerasimov 2016, 24-25). Telekrig är dessutom en del av hybridkrigföring vilken 

är utformad för att sudda ut tröskeln mellan interna och mellanstatliga konflikter och mellan fred 

och krig. I ukrainakonflikten har hybridkrigföring påvisat möjligheten att uppnå strategiska mål 

innan motståndaren insett att kriget börjat (Sherr 2017, 2). 
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Vikten av informationskomponenten, telekrig inkluderat, påvisas även av ryska generalmajoren 

och doktorn i militärvetenskap Ivan Nikolayevich Vorobyov. Vorobyov, vars påverkan på 

sovjetisk och rysk taktik saknar motsvarighet i väst, betonar vikten av information varvid många 

ryska officerare ändrat uppfattning och nu anser informationsdomänen lika viktig som 

traditionella komponenter (Bartles, Grau 2016, 59).  

Vikten av telekrig påvisas av Rysslands ökade telekrigförmåga med kraftiga investeringar som ett 

gensvar till Natos teknologiska övertag. Ökande teknologiska framsteg inom telekrigområdet har 

minskat alliansens teknologiska övertag varvid rysk telekrigförmåga är en utmaning vid försvaret 

av de baltiska staterna och Natos östra flank (McDermott 2017, II-IV). 

Även Nato betonar ökningen av telekrighotet då militära förband utför operationer i en 

omgivning vilken är beroende av den elektromagnetiska miljön. Samtidigt tilltar 

operationsmiljöns komplexitet då modern teknologi ökar tekniska systems kapacitet varvid 

militära insatser är beroende av telekrigresurserna (AJP-3.6 2012, 1-2 - 1-3). För att vinna 

morgondagens krig krävs därför dominans av elektromagnetiska spektrumet (Pace 2017) varvid 

telekrigförmågan är av essentiell betydelse i militära operationer.  

Effekten av telekrigföring har påvisats i ukrainakonflikten där ryskstödda rebellstyrkor 

systematiskt slagit ut ukrainska arméns kommunikation varvid bland annat mobiltelefoner och 

system nyttjandes GPS varit oanvändbara. Ledningssystem vid fronten har varit obrukbara vilket 

försvårat möjligheten att ange mål och uppge positioner. Då huvuddelen av ukrainsk 

kommunikation skett över oskyddad radio eller via mobiltelefoner har den varit känslig för rysk 

signalinhämtning. Säker kommunikation har därmed i Ukraina utpekats som ett område för 

utveckling för att motverka den ryska aggressionen. Telekrigutrustningen har även visat sig så 

sofistikerad att den inte opereras av lokala separatister utan av rysk personal (Alexandersson, 

Linder 2016, 2-3). 

Telekrig och riskerna med smarta mobiltelefoner anses således vara ett aktuellt och relevant ämne 

att studera. Tidigare forskning och studier i ämnet har inriktats mot antingen telekrig eller 

mobiltelefoner. Studier relaterade till smarta mobiltelefoner i en militär kontext är i allmänhet 

inriktade mot hur mobiltelefoner samt utvecklingen och nyttjandet av militära applikationer kan 

bidraga i militära operationer. Fokusering sker dessutom mot IT- och cybersäkerhet och de 

cyberhot vilka mobiltelefonerna utsätts för, inte telekrighotet.  
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Även inom telekrigområdet har det genomförts studier. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 

har forskat mot telekrig inriktat mot radio- och radarsystem. Studier har även bedrivits mot aktiva 

elektromagnetiska hot riktade mot samhällsviktig civil verksamhet och kritisk infrastruktur. I de 

senare betonas exempelvis vikten av att skydda sig mot elektromagnetiska hot genom 

begränsning av öppen information samt att trådlös kommunikation inte skall nyttjas i 

verksamhetskritiska system (FOI 2017).  

Utifrån ett generellt militärtekniskt perspektiv avhandlar Brett van Niekerk´s Mobile devices and 

the military: Useful tool or significant threat? (van Niekerk, Maharaj 2012), utgörandes del av 

hans doktorsavhandling, introduktionen av mobila enheter såsom smarta mobiltelefoner i en 

militär kontext och de möjligheter och risker detta medför. Slutsatsen är att mobila enheter med 

där tillhörande infrastruktur måste omhändertagas i ett militärt perspektiv och att fördelarna 

överväger nackdelarna förutsatt att telefonerna hanteras korrekt och riskerna omhändertages.       

Från ett militärt nyttoperspektiv undersöker Johan Sigholm i sin avhandling, Secure 

Communikations for Interorganizational Collaboration (Sigholm 2016), hur taktisk 

informations- och kommunikationsteknik såsom smarta telefoner, kan bidraga i internationellt 

organiserade katastrofscenarion. Avhandlingen omhändertager emellertid inte telekrighotet i ett 

krigsfall.  

Militär nytta perspektivet har studerats specifikt i Patrik Stenssons doktorsavhandling The Quest 

for Edge Awareness, Lessons not yet learned (Stensson 2014) samt i Military utility: A proposed 

concept to support decision-making utgörandes del i Kent Anderssons doktorsavhandling 

(Andersson et al. 2015). Dessa beskrivs närmare i teorianknytningen.  

2 Problemformulering/frågeställning 

Betydelsen av information genom nyttjandet av smarta mobiltelefoner har ökat de senaste åren. 

Dagens teknikgeneration ser smarta mobiltelefoner som en självklarhet och nyttjar dessa privat 

såväl som i tjänsten vare sig det är tillåtet eller inte.  
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Smarta mobiltelefoner, med ständigt utökade funktioner och kommunikationsmöjligheter, nyttjas 

således i allt högre utsträckning i den militära kontexten. Trådlös överföring möjliggör avlyssning 

och telestörning samtidigt som det bidrager till inhämtning mot kommunikationer inom 

infrastrukturen (van Niekerk, Maharaj 2012, 1). Smarta mobiltelefoner riskerar därmed utsättas 

för telekrigföring och då telefonerna kan likställs med datorer utsätts de för samma cyberhot som 

reguljära dito.    

Försvarsmakten har idag tilldelat anställda smarta mobiltelefoner men överlåtit till enskilda att 

själva informera sig om riskerna. Nyttjande av civil teknologi i en militär kontext utan att 

reflektera över riskerna och dess konsekvenser utsätter såväl individer som organisation på 

taktisk-, operativ- och strategisk nivå för faror.  

De ryska väpnade styrkorna har exempelvis förmåga att uppfatta mål endast baserat på 

elektromagnetisk signatur samt möjlighet att störa och vilseleda GPS-signaler. Ett förbands 

gruppering kan därmed upptäckas endast genom en smart mobiltelefons elektromagnetiska 

signatur. Verkanssystem kan sedan, baserat på elektromagnetiska signaturen, angripa målet (U.S. 

Army 2016, 42-43).   

Utöver elektromagnetisk signatur är även risken att tappa bort eller förlora smarta mobiltelefoner 

genom stöld en potentiell källa för informationsförlust. Med integrerad kamera, GNSS-funktion 

och ständig uppkoppling mot internet, vilket medför snabb uppladdning av foton på sociala 

medier, är telefonerna ett attraktivt objekt och legitimt mål i en militär kontext. Riskerna har 

påvisats av ryska soldaters publicering av fotografier på sociala medier vilket möjliggjort 

identifiering av soldater och förband på ukrainskt territorium under ukrainakonflikten (Balaban et 

al. 2017, 67).  

Utifrån ett signalspaningsperspektiv innebär nyttjandet av smarta mobiltelefoner risk för 

exempelvis avlyssning vilken antas pågå över tiden från inhemskt och utländskt territorium från 

samtliga arenor. Risken påvisas av historien vilken visat att utländsk makt bedrivit kvalificerad 

signalspaning mot svenskt militärt radiosamband under kalla kriget (Jovius 1984, 82) samt 

genom exempelvis etableringen av Matreco (Gudmundson 2016). Kalla krigets inhämtning kan 

relateras till nutida utländska intressen i flera svenska hamnar samt den förmodade ubåten i Gävle 

Hamn 2017 (Wikdahl 2017) och den förmodade ubåten vilken initierade en 

underrättelseoperation i Stockholms skärgård 2014 (Försvarsmakten 2014b). 
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Dagens försämrade omvärldsläge, exemplifierat av ukrainakonflikten och de telekrigsystem vilka 

påvisat avgörande effekt i krigföringen, påvisar en fortsatt existens och aktualitet av riskerna med 

nyttjandet av elektromagnetiska spektrumet, vilka inte kan förbises. Teknikens inverkan på 

militär verksamhet och riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner i en militär kontext 

anses därmed påtaglig. Ukrainakonflikten har påvisat vad teknisk oförståelse och nyttjande av 

smarta mobiltelefoner kan få för konsekvenser. I konflikten har högteknologiska 

signalspaningssystem nyttjats varvid dessa anses utgöra lämplig grund för aktuella och troliga 

risker även mot Försvarsmakten.  

Den ökande användningen av smarta mobiltelefoner i kombination med ett försämrat 

omvärldsläge gör det intressant att, ur ett signalspaningsperspektiv, undersöka vilka risker 

nyttjandet inom Försvarsmakten genererar. Detta då okunskap och oförståelse för tekniken eller 

ignorerande av fastställda bestämmelser ger motståndaren fördelar och skapar risker med 

användandet. Genom att undersöka och påvisa de risker nyttjandet av smarta mobiltelefoner 

genererar eftersträvas, hos försvarsmaktsanställda, en medvetenhet för behovet av restriktivt 

nyttjande varvid effekterna från en presumtiv motståndares signalspaning minskas.   

Frågeställningen för detta arbete är vilka risker innebär nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner, utifrån ett telekrigperspektiv med inriktning från signalspaning, vid 

svenska markförband? 

3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka oönskade bieffekter nyttjandet av civila cellulära 

kommunikationssystem, med dagens tillhörande vågformer, kan ge vid militära förband på 

marken vid försvar av Sverige.  

4 Teorianknytning 

Då arbetet baseras på vilken inverkan nyttjandet av tekniken har på militär verksamhet anses 

arbetet beskriva ett militärtekniskt perspektiv. Genom att nyttja militärtekniken sammanbinds 

samhällsvetenskapens förståelse av militär profession med naturvetenskapens bas och 

ingenjörsvetenskap (Andersson et al. 2007, 9).   
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För att beskriva militärtekniken behövs en teori som förklaringsmodell till företeelser och 

observationer inom ämnet (Axberg et al. 2013, 35). Det centrala begreppet i den militärtekniska 

teoribildningen är militär nytta. Militär nytta har studerats av flera forskare vilka tolkar begreppet 

på olika sätt. Militär nytta avhandlas exempelvis i Patrik Stenssons doktorsavhandling The Quest 

for Edge Awareness, Lessons not yet learned (Stensson 2014, 157-159), Lärobok i Militärteknik 

vol. 9: Teori och Metod (Axberg et al. 2013, 16) samt i Military utility: A proposed concept to 

support decision-making utgörandes del i Kent Anderssons doktorsavhandling (Andersson et al. 

2015, 23-32).  

Då The Quest for Edge Awareness, Lessons not yet learned (Stenson 2014) är en 

doktorsavhandling anses begreppet militär nytta vara intressant ur ett vetenskapligt perspektiv 

och därmed relevant för detta arbete. I avhandlingen vidgas begreppet till att även innefatta 

integrationen av mänskliga och tekniska systemelement. Enbart teknik leder inte till ökad militär 

förmåga utan det krävs kombination med praktisk kunskap och utövning. Tekniken är en 

beståndsdel vilken avgör vad som är möjligt att uppnå men det är människans kompetens och 

nyttjande av tekniken som skapar militär förmåga. Tekniken får därmed inte betraktas som en 

solitär utan måste interagera med taktiskt uppträdande. Tekniken är beroende av taktiken och vice 

versa. Avsaknad av beaktande av något perspektiv påverkar således militär förmåga. 

Avhandlingen anses därmed lämplig att beakta vid en undersökning av risker med nyttjandet av 

smarta telefoner i en militär kontext.  

Lärobok i militärteknik beskriver militär nytta som ändamålsenligheten med tekniska system eller 

artefakter, i en militär insats, samt vilken användbarhet och hur väl systemen bidrager till militär 

förmåga utifrån en avvägd kostnad. Kostnaden beräknas inte endast i monetära medel utan även 

exempelvis i sparade människoliv eller politiska risker.  

Läroboken beskriver även att tillämpning av annan eller mer avancerad teknik än motståndaren 

kan ge avgörande fördelar på taktisk och operativ nivå. Valet av teknologi och nyttjande av 

tekniska system påverkar därmed utgången av konflikter. Samma tekniska system eller artefakter 

bidrager olika till militär nytta beroende på insats och kontext. Felaktigt eller oförsiktigt nyttjande 

av tekniken kan således bidraga till motståndarens framgång. Då arbetet grundas på en 

riskbedömning, med nyttjandet av smarta mobiltelefoner vid svenska markförband, stärker även 

denna tolkning valet av militär nytta som lämplig teoriram för arbetet. 
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Undersökningen i arbetet baseras på begreppet militär nytta beskrivit i Military utility: A 

proposed concept to support decision-making. Övriga tolkningar kommer att beaktas och 

omhändertagas men det är detta koncept vilket är ramen för arbetet. Den militära nyttan beskrivs 

som ett kvalitativt koncept utgående ifrån tre dimensioner, enligt Figur 1, där respektive 

dimension är nedbruten i ett antal indikatorer. För att objektet vilket undersöks skall inneha 

militär nytta krävs att det är verkningsfullt, lämpligt och prisvärt för en militär aktör i en specifik 

kontext (Andersson et al. 2015, 25).  

 
Figur 1. Illustration av begreppet militär nytta beskrivet i Military utility: A proposed concept to support decision-making 

(Andersson et al. 2015, 26). 

I arbetet kommer i huvudsak en dimension att nyttjas. Efter kontakt med en av upphovsmännen 

bekräftas att samtliga dimensioner inte behöver omhändertagas vid nyttjandet av konceptet då det 

även är avsett att fungera för mindre undersökningar. Kravet är då att icke omhändertagna 

dimensioner inte anses vara intressanta eller tillämpbara för studien. 

Då arbetets ansats är att undersöka riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner är 

konceptet, särskilt första dimensionen militär effektivitet innehållandes riskindikatorer, ett 

lämpligt ramverk för undersökningen.  
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Risken är ett mått på skadliga konsekvenser av en framtida händelse. Begreppet risk kan ses som 

en funktion av sannolikheten för att en oönskad händelse inträffar och konsekvensen av denna 

(Axberg et al. 2013). Risken, den oönskade händelsen, definieras i arbetet som att motståndarens 

signalspaning kan upptäcka och exploatera händelser i elektromagnetiska spektrumet. 

Konsekvensen av detta innebär röjande av operationssäkerhet, personal, verksamhet och 

ledningsplatser. 

Dimensionen militär lämplighet berörs i undersökningen genom beaktande av indikatorerna 

doktrin, träning och personal men undersöks inte specifikt. Övriga indikatorer antas skapa 

optimala förutsättningar eller inte påverka nyttjandet av smarta mobiltelefoner. Ekonomisk 

överkomlighet undersöks inte eftersom dimensionen antas vara uppfylld. Detta då huvuddelen av 

Försvarsmaktens officerare, för tjänsteändamål innehar en smart mobiltelefon, vilken är 

anskaffad av myndigheten. Undersökning av ekonomisk överkomlighet anses därmed inte 

tillämpbart i detta arbete då telefonerna allaredan är anskaffade. 

Valet av konceptet för militär nytta för undersökning av risker med smarta mobiltelefoner har 

föregåtts av övervägande att istället nyttja renodlade riskteorier. En teori vilken varit föremål för 

övervägande är den så kallade ”bow-tie” metoden. Metoden baseras på en kvantitativ ansats där 

orsaker, faror och hot, samt konsekvenser undersöks tillsammans med preventiva åtgärder för att 

förhindra risker och reaktiva åtgärder för att mildra inträffade risker (Amyotte et al. 2012). En 

annan teori vilken övervägts är felträdsanalysen vilken är en deduktiv metod för att klargöra 

logiska relationer mellan orsak, händelse och felutfall. En tredje metod som övervägts är MSB 

risk- och sårbarhetsanalys rörande elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och 

kritisk infrastruktur (MSB 2018). MSB betecknar emellertid elektromagnetiska hot som avsiktlig 

eller oavsiktlig störning vilket inte avses avhandlas i arbetet. Vidare betecknas hotet vara av ren 

teknisk natur och då arbetet avser belysa ett militärtekniskt perspektiv där interaktionen mellan 

människa och teknik påverkar anses inte heller denna vara tillämpbar för arbetet. 

Renodlade riskteorier bedöms sålunda inte möta det militärtekniska perspektivet vilket är 

teoribildningen för arbetet. Vidare bedöms de vara för detaljerade och omfattande varför 

konceptet för militär nytta och riskindikatorn inom ramen för militär effektivitet nyttjas.  
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För att förstärka det samhällsvetenskapliga perspektivet nyttjas tyska utvecklingsinstitutets 

Methods of Future and Scenario Analysis: Overview, Assessment, and Selection Criteria 

(Gassner, Kosow 2008, 25-30) vid framtagandet av arbetets scenario. Scenariots uppgift är att 

skapa en kontext för undersökningen samt generera lämpliga värderingskriterier, riskindikatorer. 

För att skapa en lämplig kontext och värderingskriterier nyttjas de allmängiltiga 

scenarioutvecklingsfaserna beskrivna i Figur 2.   

Genom att nyttja de allmängiltiga scenarioutvecklingsfaserna, vilket är en generell 

utvecklingsmetod, omhändertages både det explorativa perspektivet, utgående ifrån nutiden och 

dagens kunskap och förståelse, och det normativa perspektivet, utgående ifrån en önskad 

framtidsutveckling och vägen dit. De specifika utvecklingsmetoderna fokuserar endast på ett av 

perspektiven.  

För att förstärka och komplettera det samhällsvetenskapliga perspektivet, nyttjas även ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Genom nyttjande av naturlagarna för elektromagnetisk 

vågutbredning och genomförande av teoretiska beräkningar, i form av bland annat 

länkbudgetberäkningar beskrivna i Kompendium i Fältteori (Ottoson 1999, 3:20), kvantifieras 

undersökningen. Länkbudgetberäkningarna möjliggör uppskattning av emitterad strålning vilket 

möjliggör uppskattning av upptäcktsavstånd för emitterade mobiltelefoner. På detta sätt uttrycks 

strålningsutbredningen på ett kvantitativt sätt som därigenom kompletterar den kvalitativa 

undersökningen. 

  

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 

Identifikation av  
scenariofältet 

Identifikation av  
nyckelfaktorer 

Analys av  
nyckelfaktorer 

Scenariogenerering Scenariotransformering 

Figur 2. De allmängiltiga scenarioutvecklingsfaserna (Gassner, Kosow 2008, 25-30). 
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I arbetet nyttjas även de grundläggande förmågorna då de är en konceptuell bas för förmågan i 

Försvarsmaktens förband (Försvarsmakten 2014a, 22). Detta innebär att påverkan från 

motståndaren, på någon av dessa, inverkar på egen taktisk eller operativ förmåga. Därmed nyttjas 

de grundläggande förmågorna i undersökningen.  

Då utgångspunkten för arbetet är telekrighotet, inriktat på signalspaning, undersöks endast 

förmågorna ledning och underrättelse då dessa främst relateras till elektromagnetiska miljön. 

Övriga grundläggande förmågor anses avhängiga ledning och underrättelse vad avser 

telekrigsperspektivet varför dessa inte behandlas djupare inom arbetet.     

Slutsatsen är att då riskerna med nyttjandet av tekniska system sammankopplas med militär nytta 

för motståndaren kan detta även uttryckas som militär onytta vid egna förband. Det finns således 

en relation mellan militär nytta och risker varför konceptet för militär nytta anses lämpligt för 

arbetet. Då undersökningen grundas på en riskbedömning med nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner stärker tolkningen valet av militär nytta som lämplig teoriram för arbetet. I arbetet 

avses konceptet i första hand beskriva militär onytta.   

5 Metod 

Militärtekniken är ett ämne där problemet och inte metoden står i fokus. Därmed finns inga unika 

militärtekniska metoder men det finns metoder och verktyg som är mer lämpade (Axberg et al. 

2013, 43).  

Forskningsdesignen för arbetet baseras på ett icke-experimentellt angreppssätt med inriktning 

mot ett intensivt undersökningsupplägg. Intensiv undersökning tar sitt ursprung i enstaka eller 

jämförande fallstudier men då arbetet baseras på ett fiktivt scenario utförs endast delar av 

fallstudien. Arbetet genomförs som en småskalig studie med en iterativ process där nyttjande av 

smarta mobiltelefoner undersöks utifrån ett fiktivt scenario.  

Undersökningen grundas på en induktiv ansats utgående ifrån ett identifierat problem där 

riskindikatorerna, inom ramen för teorin om militär nytta, nyttjas för att besvara frågeställningen. 

Då arbetet inriktas mot riskindikatorerna avses konceptet i första hand leda till militär onytta med 

smarta mobiltelefoner.  
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Övriga tolkningar av militär nytta, beskrivna i teorikapitlet, omhändertages implicit i 

undersökningen. Undersökningen sker utifrån en kvalitativ metod med inslag av kvantitativa 

beräkningar inom ramen för det fiktiva scenariot. Datainsamlingen består av dokumentinsamling 

av skriftliga dokument såsom faktaböcker, rapporter, doktriner och inriktande dokument.  

För att ge grundläggande förståelse för kommunikationssystemet, vilket undersökningen utgår 

ifrån, beskrivs mobiltelefoni och Global Navigation Satellite System, GNSS, i bilaga 1. I bilagan 

beskrivs även de mest relevanta handlingsreglerna och riskerna utifrån Försvarsmaktens 

instruktioner för användning av smarta mobiltelefoner samt undersökningens teoretiska 

beräkningar.  

Arbetet inleds med en beskrivning av metoden för scenarioframtagningen och scenariot vilket är 

grunden för undersökningen. Beskrivningen av metoden och utförandet av respektive fas 

genomförs för att skapa förståelse för tankesätten vilka ligger till grund för de parametrar 

scenariot syftar till att belysa.  

Scenariot skapas för att generera en kontext för undersökningen samt generera lämpliga 

värderingskriterier. Framtagna värderingskriterier är sedan riskindikatorer inom konceptet för 

militär nytta varvid kriterierna sammanbinds med konceptet. Utifrån framtagna riskindikatorer 

skapas olika händelseutvecklingar vilka uppstår på grund av nyttjandet av smarta mobiltelefoner. 

För att påvisa olika hot- och tidsdimensioner skapas två olika typfall, fred och krig. Framtagandet 

av scenariot med tillhörande riskindikatorer möjliggör att de parametrar eller faktorer vilka svarar 

på frågeställningen kan belysas. Beskrivningen av scenarioframtagningen skapar dessutom 

förståelse för scenariots möjligheter och begränsningar samtidigt som det påvisar de åtgärder som 

vidtagits för att minimera dess nackdelar.  

Avsikten är att skapa en uppfattning om en presumtiv motståndares signalspaningsförmåga och 

de risker nyttjandet av smarta mobiltelefoner kan innebära för markförband, inte att undersöka 

specifika system, aktörer eller att utpeka motståndare. Nyttjade telekrigsystem i arbetet används 

endast för att exemplifiera aktuella signalspaningssystem, dess kapacitet och hur dessa kan 

nyttjas för att skapa en medvetenhet om de risker nyttjandet av smarta mobiltelefoner innebär.  
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Därpå genomförs undersökningen av risker vilken baseras på skapade händelseutvecklingar och 

de två typfallen. Inledningsvis undersöks typfall fred där de grundläggande förmågorna ledning 

och underrättelse undersöks utgående ifrån händelseutveckling ett. Därefter genomförs 

motsvarande undersökning utgående ifrån typfall krig. Processen upprepas därefter för de övriga 

två händelseutvecklingarna.  

För att förstärka undersökningen och tydligare påvisa riskerna med smarta mobiltelefoner 

genomförs, inom händelseutveckling två, teoretiska beräkningar för att uppskatta 

upptäcktsavstånd för mobiltelefoners emitterade strålning. Beräkningarna redovisas i bilaga 1.  

Undersökningen avslutas med en resultatbeskrivning utgående ifrån de slutsatser vilka växt fram. 

Slutsatserna återkopplas till frågeställningen vilket leder till att denna besvaras. Avslutningsvis 

genomförs en analys och diskussion baserad på framkomna resultat. 

5.1 Framtagning av scenario 

Utmaningen med scenarion är att reducera komplexiteten så att en syntes av olika faktorer kan 

ske. Avsikten med scenariot är att omhänderta ett antal faktorer så att interaktion mellan dessa 

kan observeras. Scenarion kan därmed inte innehålla hundratals faktorer då möjlighet saknas att 

omhänderta dessa på ett meningsfullt sätt. Avvägning krävs därför mellan scenariots abstraktion 

och djupet på detaljerna (Gassner, Kosow 2008, 35). 

Fas 1. Identifikation av scenariofältet 

Första fasen i scenarieutvecklingen innebär att definiera syftet med scenariot samt att fastställa 

perspektivet som skall undersökas. Undersökningsobjektet och de dimensioner som undersöks 

skall tillsammans med omvärldsgränserna definieras. I fasen skall även omgivningens inverkan 

på undersökningsobjektet eller vice versa fastställas. För att begränsa undersökningen bör även 

icke essentiella ämnen inom ramen för undersökningen avgränsas bort (Gassner, Kosow 2008, 

26).     

Syftet med scenariot är att ta fram värderingskriterier, riskindikatorer, för att i undersökningen 

värdera militär nytta eller onytta med smarta mobiltelefoner vid svenska markförband. Scenariot 

skall därför möjliggöra undersökning av betydelsen av ett medvetet och restriktivt nyttjande av 

smarta mobiltelefoner.  
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Undersökningen skall ske kvalitativt såväl som kvantitativt. Dessutom avses att skapa 

medvetenhet och förståelse för vad ignorerande av bestämmelser vid nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner kan få för konsekvenser. 

För att relatera till ett troligt hot, inom ramen för det försämrade omvärldsläget, inriktas scenariot 

till ett icke-kinetiskt hotperspektiv inom ramen för informationsoperationer. Då ukrainakonflikten 

påvisat vikten av telekrig, vilken är en del av informationsoperationer, utgås ifrån ett 

telekrigperspektiv med två aktörer.  

En aktör nyttjar smarta mobiltelefoner varvid motståndaren nyttjar högteknologiska 

signalspaningssystem för att exploatera uppkomna möjligheter. För att beskriva hur egen aktör 

beaktar riskerna med smarta mobiltelefoner skall Försvarsmaktens inriktande dokument nyttjas 

som referenshandlingar. 

Scenariot skall baseras på nationell kontext med för tiden aktuella kommunikations- och 

signalspaningssystem. Motståndaren har möjlighet att bedriva signalspaning inom hela 

elektromagnetiska spektrumet från samtliga arenor vilket innebär möjlighet till signalspaning från 

såväl eget som från angränsande territorium. Inriktning skall ske mot markförband och inriktas 

mot frekvensområdet för smarta mobiltelefoner.  

Fas 2. Identifikation av nyckelfaktorer 

Andra fasen i scenarieutvecklingen innebär identifiering av nyckelfaktorer. Nyckelfaktorerna 

påverkar undersökningsområdet och består av centrala variabler, parametrar eller händelser vilka 

beskriver scenarioomfattningen. Syftet med framtagningen av nyckelfaktorerna är att skapa en 

stabil bas för scenariot varför inriktning sker mot att hitta konkreta faktorer att fokusera på samt 

motivera dessa (Gassner, Kosow 2008, 26-27).      

För att kunna ta fram värderingskriterier, riskindikatorer, är en motståndares telekrigförmåga 

inom signalspaningsområdet en nyckelfaktor. Utgångspunkten för arbetet är en fiktiv nutida 

motståndare där förmågan baseras på materiel nyttjad i ukrainakonflikten samt på underlag 

framtaget av International Centre for Defence and Security (McDermott 2017) och Foreign 

Military Studies Office (Bartles, Grau 2016).  
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Utifrån studerat underlag konstateras att hotnivån och tidsfaktorn har betydelse för en angripares 

agerande och dess konsekvenser. Genom att nyttja olika tids- och hotdimensioner utkristalliseras 

olika riskfaktorer vilka påverkar aktörerna. I arbetet är hotnivån tillsammans med tidsfaktorn 

nyckelfaktorer vid framtagandet av värderingskriterier, riskindikatorer. Då arbetets ansats är att 

både genomföra en kvalitativ och kvantitativ undersökning bör scenariot och system ingående i 

scenariot utformas för att möjliggöra båda dessa. Terräng, mobilinfrastruktur och 

signalspaningssystem möjliga att nyttja både för textundersökning och teoretiska beräkningar bör 

därmed vara nyckelfaktorer.  

Fas 3. Analys av nyckelfaktorer 

I tredje fasen analyseras nyckelfaktorerna för att utröna dess möjligheter inom scenariot. En 

individuell analys genomförs av respektive nyckelfaktor vilket breddar faktorerna samt 

bestämmer vilken roll de skall spela i det blivande scenariot. Fasen utförs på olika sätt men 

innehåller alltid intuitiva och kreativa aspekter vilka är essentiella för identifiering av framtida 

utveckling av nyckelfaktorer (Gassner, Kosow 2008, 27).  

Då syftet med scenariot är av att ta fram värderingskriterier, riskindikatorer, är det essentiellt att 

ur motståndarens telekrigförmåga välja de förmågor vilka i störst omfattning bedöms påverka 

egna förband. Grunden för scenariot är nationell kontext på markarenan och då ukrainakonflikten 

är en väpnad konflikt i närområdet, där signalspaningsförmågan påvisat avgörande effekt mot 

markförband, anses riskindikatorerna avlyssning, lägesbestämning och informationsinhämtning 

genom GNSS och geotaggning vara lämpliga att undersöka.  

För att utröna konsekvenser på utförda signalspaningsåtgärder beroende på hotläge bedöms det 

lämpligt att nyttja olika hot- och tidsdimensioner. Genom att utsätta egen aktör för samma 

signalspaningshot i olika tidsdimensioner kan olika konsekvenser beroende på hot undersöks. 

Därmed skapas två olika typfall, fred och krig, vilka är varandras ytterligheter. För att 

omhänderta hela konfliktskalan i undersökningen inordnas gråzonsproblematiken under typfall 

fred. 

För att utföra en kvalitativ riskundersökning med nyttjandet av smarta mobiltelefoner krävs en 

mobilinfrastruktur att utgå ifrån. I scenariot bör därmed infrastrukturen för mobiltelefonin 

omhändertagas varvid svensk mobiltelefoniinfrastruktur nyttjas som referenssystem.  
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I typfall fred bedöms infrastrukturen vara intakt, med undantag för oförklarliga händelser 

relaterade till gråzonsproblematiken, medan den i typfall krig anses påverkad varvid störningar 

kan förekomma inom mobiltelefoninätet.  

Då Sveriges yta till ungefär sjuttio procent består av skogs- samt träd- och buskmark, inom 

respektive landsdel är andelen i Götaland 65%, Svealand 77%, Södra Norrland 84% och Norra 

Norrland 74% (SLU 2017), definieras scenarioterrängen som svensk normalmark. 

Fas 4. Scenariogenerering 

I fas fyra väljs, knyts och arbetas faktorerna samman till scenarion. Utifrån ett 

undersökningsområde är det praktiskt möjligt att utforma maximalt fem karakteristiska särskilda 

scenarion. Antalet scenarion som bör utformas bestäms av det som krävs för att täcka tillräckligt 

många perspektiv, men så få som möjligt, för att undvika utmattning och försäkran om att 

processen är genomförbar. Slutprodukten för fasen är färdigställda scenarion (Gassner, Kosow 

2008, 27-28). Framtaget scenario redovisas under punkten 6.1. 

Fas 5. Scenariotransformering 

Fas fem är valfri och inbegriper beskrivning av vidare tillämpning och beredning av framtagna 

scenarion (Gassner, Kosow 2008, 30). Fasen utförs inte inom ramen för arbetet. 

6 Undersökningen 

6.1 Scenario 

Scenariot i arbetet utspelas i en nationell kontext på markarenan. Terrängen utgår från svensk 

normalmark bestående av småbruten terräng, en blandning av skog och öppna ytor, vilken saknar 

dominerande infrastruktur, sjöar, höjder och dalgångar. Vedertaget nomogram för 

vågutbredningsdämpning, ursprungligen framtaget av Försvarets Forskningsanstalt, FOA, 

återfinns i bilaga 1. I terrängen är ett fiktivt svenskt markförband grupperat.  

Motståndaren besitter högteknologisk telekrigutrustning och har möjlighet att bedriva 

signalspaning från samtliga arenor inom hela elektromagnetiska spektrumet. Detta innebär att 

inhämtning är möjlig från såväl eget som från angränsande territorium. I scenariot inriktas 

signalspaningshotet mot frekvenser för smarta mobiltelefoner, omkring 1000 MHz. 
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6.2 Avlyssning typfall fred 

6.2.1 Ledning 

Nyttjande av smarta mobiltelefoner förutsätter nyttjande av civil mobiltelefoniinfrastruktur varvid 

mobiltelefoninätet är både mål och verktyg för informationskrigföring (van Niekerk, Maharaj 

2012, 5).  

Överföring av information i ett transmissionsnät vilket Försvarsmakten varken äger eller 

kontrollerar innebär ett beroende av kommersiella mobiltelefonioperatörer. Användande av 

kommersiell infrastruktur innebär att Försvarsmakten inte kontrollerar hur informationen hanteras 

och vem som får tillgång till den. Försvarsmakten tillsammans med huvuddelen av 

myndigheterna under Försvarsdepartementet nyttjar dessutom en utländsk mobiltelefonioperatör, 

Telenor, för mobiltelefoni och mobila tjänster (Försvarsmakten 2013b, 1). Ekonomisk 

överkomlighet har således värderats högre än den militära effektiviteten och riskaspekten vid 

valet av mobiltelefonioperatör.  

Troligen har även mobiltelefonioperatören lagt ut drift och underhåll på entreprenad vilket 

innebär att även andra aktörer utöver operatören innehar fysisk tillgång till infrastrukturen. Drift- 

och underhållsaktörer utan relation till företaget riskerar låg ansvarskänsla, särskilt hos utländska 

entreprenörer, vilket kan vara en risk. Risken för övervakning och kartläggning av 

kommunikation och ledningsförmåga anses därmed påtaglig. Inblandningen av flertalet aktörer 

försvårar dessutom kontroll av informationsspridning. Riskerna med att inte äga och kontrollera 

information påvisas av Facebooks delgivning av personprofiler till Cambridge Analytica vilka 

utan personernas medgivande nyttjade personprofiler för att påverka utgången i det amerikanska 

presidentvalet 2016 (TT 2018a, refererad i SvD 2018).   

Nyttjandet av mobiltelefoni innebär även att täckningen begränsas till en fast infrastruktur varvid 

ledning med mobiltelefoner utanför täckningsområdet omöjliggörs. Mobiltelefoninätet är en 

välkänd och identifierbar infrastruktur med höga master och säregna antenner. En karakteristisk 

fast infrastruktur genererar möjligheter för en presumtiv angripare att, i ett gråzonläge, påverka 

kritiska knutpunkter och göra dessa obrukbara genom icke kinetiska eller kinetiska angrepp. 

Påverkas en central nod riskeras distributionen av rätt information, till rätt plats vid rätt tillfälle. 

Detta innebär risker vid nyttjandet av smarta mobiltelefoner för ledning. 
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Slutsatsen är således att smarta mobiltelefoner inte är lämpliga att nyttja för militär ledning då 

risk finns att obehöriga kan ta del av information de inte skall ha tillgång till.  

6.2.2 Underrättelse 

Utöver riskerna vid ledning finns även andra risker med nyttjandet av smarta mobiltelefoner. 

Enligt amerikanska Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, är mobila enheter, 

vilka bärs omkring varje dag, ett ökat hot. Den kommersiella tekniken har skapat sårbarheter 

genom att allmänheten ges möjlighet att utnyttja sensor- och kommunikationskapaciteter vilka för 

femton år sedan var förbehållna militära system. Dessa kapaciteter finns nu bokstavligen i 

händerna på hundratals miljoner människor världen över och de nyttjas varje dag (Shachtman 

2012). Riskerna har påvisats bland annat i Oslo och Washington då falska basstationer, IMSI-

catchers, nyttjats för övervakning av mobilaktiviteter (TT 2014, refererad i SVT 2014). Tidigare 

härstammade telekrighotet från militära aktörer och statsaktörer. Idag möjliggörs allmänheten att 

inhandla telekrigprodukter från kommersiella marknaden. 

Då smarta mobiltelefoner även likställs med datorer innehavandes trådlösa nätverk utsätts de 

dessutom, inte bara för samma stöldhot, utan även för samma cyberhot. I dag besitter enskilda 

individer, med begränsade resurser, upp till statsaktörer, med kvalificerade resurser, förmåga att 

forcera mjuk- och hårdvaruskydd på datorer. Informationsförlust riskeras därmed genom 

telefonens trådlösa anslutningar. 

Smarta mobiltelefoner vilka lämnas obevakade alternativt ansluts till okända nätverk riskerar 

därmed informationsförlust eller obehörig manipulation. Riskmedvetenhet finns i Försvarsmakten 

vilket Instruktion för FM AP Mobil i Iris (Försvarsmakten 2013c) gör gällande. I instruktionen 

framgår att mobiltelefoner vilka måste lämnas utan uppsikt bör förvaras i säkerhetspåse eller 

motsvarande. I Försvarsmakten råder emellertid divergens mellan myndighetens riskmedvetenhet 

och användarnas verkliga beteende. Inte sällan ställs användare inför faktum att telefonen inte får 

medtas utan måste lämnas utan uppsikt. Då användarna normalt saknar säkerhetspåse lämnas 

telefonen obevakad utan större betänkligheter vilket utsätter den och de system den senare ansluts 

till för risker. 
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Anledningen till att mobiltelefoner inte får medtas är att de kan vara ett säkerhetshot. Smarta 

mobiltelefoner är ständigt uppkopplade mot internet vilket riskerar obehörig åtkomst till 

mikrofon och kamera. Detta innebär risk för oavsiktlig avlyssning så länge mobiltelefonen är 

påslagen. Uppkopplade samtal är inte nödvändiga för att konversationer omkring telefonen skall 

kunna avlyssnas.  

Då nyttjande av smarta mobiltelefoner innebär användning av kommersiell 

mobiltelefoniinfrastruktur får ingen sekretessklassad information utväxlas. Vikten av att skydda 

sekretessbelagda uppgifter redogörs för i Instruktion för användning av mobila enheter, 

mobiltelefoni och mobila teletjänster i Försvarsmakten (Försvarsmakten 2013a, 1-4). I 

instruktionen föreskrivs att mobila enheter inte får medföras in i lokaler eller utrymmen vid 

muntlig delgivning eller visning av uppgifter inplacerade i informationssäkerhetsklass 

Hemlig/Confidential eller högre. Dessutom påtalas att mobiltelefoni, oavsett operatör, generellt 

inte kan nyttjas vid säkerhetskritisk verksamhet och att sekretessbelagda uppgifter endast får 

diskuteras på smarta mobiltelefoner vilka särskilt godkänts för ändamålet. Utbildning krävs 

således i vilken typ av information som kan avhandlas på smarta mobiltelefoner såväl privata 

som tjänstetelefoner. Riskmedvetenheten påvisas även av de ryska väpnade styrkornas 

säkerhetsvarningar för medtagande av mobila enheter illustrerat i Figur 3. 
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Figur 3. Rysk säkerhetsvarning avseende medtagande av mobila enheter (Livejournal 2017). Bildtext: Personliga tekniska 

hjälpmedel lämnas vid ingången!, Förbjudet! Föra med sig varje form av personlig teknisk utrustning in på tjänstestället. 

Översättning professor Gunnar Hult, FHS. 

Smarta mobiltelefoner nyttjade på annat sätt eller till annan sekretessnivå än vad sekretessklassen 

föreskriver riskerar obehörig manipulation och informationsförlust vilket riskerar leda till röjande 

av information. Känslig information får därmed endast utväxlas på därför avsedd 

kommunikationsutrustning. Då säkerhetsåtgärder inte sällan kontrasterar mot 

användarvänligheten får denna utrustning inte vara så säker att användarvänligheten påverkas. Då 

uppstår likväl en risk att användarna förbiser säkerhetsföreskrifterna för att effektivisera arbetet. 

Med historien i åtanke och den avlyssningsverksamhet som pågick i Sverige under kalla kriget i 

kombination med ett försämrat omvärldsläge, där världen enligt vissa bedömare står på randen av 

ett nytt kallt krig, kan inte motsvarande avlyssningsverksamhet bortses ifrån idag. Inte minst 

skapar det försämrade omvärldsläget ett incitament för stater att skapa uppdaterade underrättelse- 

och hotbildsanalyser över sina närområden. Antagandet underbyggs inte minst av de ryska 

styrkornas framträdande telekrigförmåga, innefattande signalspaning, där omfattande 

telekriginsatser på senare tid genomförts i Ukraina och Syrien. Rysslands militära såväl som 

politiska ledning har insett värdet av den växande telekrigförmågan (Alexandersson, Linder 2016, 

2-3).  
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Därmed är det troligt att även civila underrättelsetjänster har väletablerade signalspanings- och 

avlyssningsverksamheter. Ryssland som exempel är troligtvis inte obekväma med att nyttja 

signalspaning och avlyssning. Nervgiftattacken i Salisburg i Storbritannien 2018 påvisar både 

vilja och förmåga att nyttja okonventionella metoder om det anses nödvändigt (TT 2018b, 

refererad i Sydsvenskan 2018). Steget till att nyttja signalspaning och avlyssning är sannolikt inte 

lika kontroversiellt varför risken för avlyssning inte kan förbises. 

Signalspaningsverksamhet påvisas även av historien och de TIR-bilar, illustrerade i Figur 4 och 

Figur 5, vilka nyttjades i östspionagets tjänst. Med väl kamouflerad utrustning, speciella antenner 

inbyggda i lastbilars sidoväggar, inregistrerades radio- och telesignaler runt om i Sverige. Vissa 

av de sovjetiska TIR-bilarna var även utrustade med mindre signalspaningscentraler. 

Erfarenheten påvisar att TIR-bilarnas vägval överensstämde väl med platser för militära övningar 

trots andra anvisade vägsträckningar. Signalspaning bedrevs även med hjälp av bärbar utrustning 

ifrån husvagnar. Sannolikt nyttjades även personbilar då både diplomater och annan 

ambassadpersonal nyttjade hyrbilar eller inbytesbilar vilka inte omregistrerats i Sverige (Jovius 

1984, 100-108). Lika kamouflerad signalspaningsutrustning kan inte bortses från idag.  

 
Figur 4. Sovjetisk TIR-lastbil på väg genom Sverige 

(Jovius 1984, 107). 

 
Figur 5. TIR-lastbil med inbyggd bredbandsantenn i sidoväggen. 

Mottagare och bandspelare installerade i lastutrymmet (Jovius 

1984, 103). 
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Dåtidens analoga telefoner har idag ersatts med smarta mobiltelefoner men riskerna med 

avlyssning kan inte bortses ifrån. Tekniken möjliggör idag byggnation av egna IMSI-catchers 

eller motsvarande, bestående av endast en bärbar dator och två mobiltelefoner, och möjlighet 

finns även att införskaffa kommersiellt tillverkade utrustningar (Städje 2015a). Statsaktörer har 

dessutom andra möjligheter att införskaffa avlyssningsutrustning.  

Riskerna beror på kontexten och sträcker sig från strategisk inhämtning, med statsaktörer 

innehavandes kvalificerade utrustningar, kompetens och monetära medel, till mindre nogräknade 

individer med små resurser vilka på olika sätt försöker tillskansa sig fördelar eller endast förstöra.  

De minsta avlyssningsutrustningarna är inte större än att de kan bäras i handen. En person 

bärandes på en ryggsäck eller portfölj, innehållande avlyssningsutrustning, eller utrustningar 

dolda i fordon är därmed svåra att upptäcka. Då signaler inte kan hindras kan personer med 

avlyssningsutrustningar uppträda i närheten av militära förband i anslutning till militära 

intressanta objekt, såväl på landsbygden som i staden, utan att väcka uppmärksamhet.  

Nyttjandet av exempelvis hyrbilar vid svenska militära övningar är inte uppseendeväckande, 

snarare regel än undantag. Hyrbilar röner ingen uppmärksamhet varvid möjligheten att uppfatta 

en utomstående anses låg. Uppmärksamhet bör således riktas mot okända individer och fordon 

vilka uppträder i anslutning till militär verksamhet. Svårigheter föreligger emellertid att 

identifiera avlyssning då den inte bara kan genomföras från markarenan utan från övriga arenor 

såväl från eget som från angränsande territorium.  

Riskerna för avlyssning av mobiltelefonitrafik kan därmed inte förbises. Vid planeringen av 

nyttjandet av det elektromagnetiska spektrumet och tillverkandet av emissionskontrollplaner, 

EMCON-planer, måste följaktligen smarta mobiltelefoner omhändertagas. EMCON-planen är av 

central betydelse för samordning av egna system då planen kontrollerar samtliga aktiva emittrar 

inom ett verkansområde (Försvarsmakten 2008, 35). Emissionskontroll syftar till selektivt 

nyttjande av emittrar i det elektromagnetiska spektrumet för att optimera egen ledningskapacitet 

samtidigt som motståndarens möjlighet till upptäckt, interferens mellan egna emittrar och 

motståndarens möjlighet att genomföra vilseledning minskas (Headquarters, Department of the 

Army 2017, 3-12).  
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Ett icke omhändertagande av smarta mobiltelefoner vid planering av elektromagnetiska 

spektrumets nyttjande ökar risken för upptäckt och avlyssning. Detta riskerar 

operationssäkerheten samt röjande av egen personal, verksamhet och ledningsplatser.  

För att få effekt av EMCON-planerna måste de spridas till soldaterna längst ut i organisationen. 

Endast genom vetskap och förståelse för emissionskontroll hos användarna kan signaturen inom 

det elektromagnetiska spektrumet minskas och motståndarens signalspaningseffekt reduceras. 

Reducerad signalspaningseffekt innebär minskad risk för att verksamhet, grupperingar eller 

anläggningar röjs. Emissionskontroll reducerar även risken att utsättas för verkansystem, icke 

kinetiska såväl som kinetiska. Därmed krävs förståelse för tekniken men även förståelse för 

taktiken, hur och när mobiltelefoner kan och får nyttjas. Tekniken inverkar på taktiken varför 

nyttjandet av smarta mobiltelefoner måste ställas i relation till riskerna de genererar. Felaktigt 

eller oförsiktigt nyttjande riskerar bidraga till motståndarens framgång.  

Då smarta telefoner används till dagliga bestyr föreligger emellertid svårigheter att helt förbjuda 

telefonerna. Till och med Försvarets Radioanstalt, FRA, har för att underlätta för sina anställda 

inom vissa områden och platser beslutat tillåta smarta mobiltelefoner trots riskerna. 

Användningen är emellertid tydligt reglerad och nyttjandet sker av säkerhetsmedvetna personer 

även om de inte är specialister på mobiltelefoni (Sallinen 2018).    

Åtgärder måste således vidtagas för att försvåra avlyssning. Försvarsmaktspersonal måste tänka 

till innan mobiltelefoner medtas till eller nyttjas i lokal eller plats där känslig information kan 

avhandlas, då dessa riskerar röja information eller verksamhet. Personalen står emellertid inför ett 

dilemma då arbetsgivaren tilldelat mobiltelefoner varvid användarna förväntas nyttja dessa 

samtidigt som nyttjandet genererar risker. Slutsatsen är således av att det krävs kunskap och 

förståelse för de risker smarta mobiltelefoner genererar. Detta för att kunna avgöra utifrån 

rådande situation om ett nyttjande är lämpligt då det krävs en avvägning mellan nyttan och 

risken. Denna kunskap bör delges av arbetsgivaren och inte vara upp till varje enskild 

medarbetare att inhämta.  
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Beaktas bör även att en mobiltelefon emitterande i det elektromagnetiska spektrumet inte 

likställts med signalupptäckt hos signalspanaren. Många mobiltelefoner, vilket innebär att 

signalerna försvinner i mängden, samt bandspridningstekniker, innebärandes att signalnivåerna 

sprids ut och kryper ner under brusnivån, medför att eftersökt signal kan vara svårupptäckt. 

Tekniker för att försvåra signalspaning behandlas emellertid inte djupare i detta arbete.    

6.3 Avlyssning typfall krig 

6.3.1 Ledning 

Mobiltelefonerna vilka kräver tillgång till civil mobiltelefoniinfrastruktur är i krigsfallet än mer 

sårbara för, icke kinetisk såväl som kinetisk, påverkan. Därmed kan ledningsmöjligheter 

begränsas eller omintetgöras på grund av minskat eller obefintligt täckningsområde. Ledning av 

militär verksamhet bör således inte bedrivas med mobiltelefoner. Särskilt utsatta är de 

basstationer vilka är grupperade i anslutning till motståndaren. Då mobiltelefoninätet varken ägs 

eller kontrolleras av Försvarsmakten eller staten kan heller ingen prioritering avseende 

Försvarsmaktens behov garanteras. Särskilt inte vid utländska intressen i ägarstrukturen.  

Vikten av telekrigföring både i form av signalspaning och störsändning, för att påverka 

ledningen, har påvisats i ukrainakonflikten. Genom att systematiskt slå ut ukrainska arméns 

kommunikationssystem har mobiltelefoner och system nyttjandes GPS gjorts oanvändbara. 

Ledningssystemen vid fronten har varit obrukbara vilket påverkat ledningen. Påverkan har 

möjliggjorts då huvuddelen av den ukrainska kommunikationen skett över oskyddad radio eller 

via mobiltelefon vilket inneburit att den varit känslig för rysk avlyssning. I konflikten har såväl 

taktiska ukrainska enheter i fält som strategiska ledningssystem i Kiev utsatts för rysk 

telekrigföring (Alexandersson, Linder 2016, 2-3).  

Ukrainakonflikten har påvisat betydelsen av telekrigföring i krigföringen. Uppnådd effekt har 

emellertid inte uppkommit genom fritt telekrigande utan genom systematiskt och ordnat 

användande av olika telekrigsystem. Framförallt har effektiva signalspaningssystem grundlagt 

god effekt av både icke kinetisk och kinetisk verkan.  
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Ryssland har till skillnad från USA, där officerarna på högre nivå roterar mellan olika ”joint” 

befattningar, bemannat telekrigsbefattningarna med officerare med för uppgifterna rätt utbildad 

personal (Bartles, Grau 2016, 11,12). Från första Tjetjenienkriget fram till interventionen i 

Ukraina och operationerna i Syrien har generalstaben studerat telekrigförmågan och införlivat 

erfarenheter i materielanskaffningsprocessen, organisationsförändringar, träning samt i 

utveckling av doktriner. Därmed har de ryska väpnade styrkorna förvandlat telekrigförmågan till 

en taktisk och strategisk styrkemultiplikator i krigföringen (McDermott 2017, 19). Figur 6 och 

Figur 7 utvisar exempel på ryska telekrigsystem. 

 
Figur 6. P-330ZH "Zhitel". Ryskt telekrigsystem för 

automatisk upptäckt och lägesbestämning av 

emitterade signaler inom 100-2000 MHz. Systemet 

innehar även störningsförmåga mot GSM 900/1800 

telefoner och basstationer (Bartles, Grau 2016, 

295). 

 
Figur 7. P-330ZH "Zhitel" (Bartles, Grau 2016, 295). 

Den ryska militära och politiska ledningen har förstått vikten av telekrigsförmågan. USA har 

emellertid på senare tid börjat inse Rysslands sofistikerade telekrigförmåga och att denna är en 

hörnsten i den ryska krigföringsförmågan. Insikten om behovet av träning under telekrighot har 

sålunda infunnit sig men det har ännu inte effektuerats i tillräcklig omfattning (McLeary 2015). 

USA har under Irak- och Afghanistaninsatserna varit teknologisk överlägsna varvid riskerna från 

en motståndares telekrigföring inte beaktats. Ryssland har å sin sida byggt upp en 

telekrigförmåga vilket fått USA att inse att amerikansk telekrigförmåga endast utgör en bråkdel 

av potentiella konventionella motståndares såsom Ryssland och Kina.  

Slutsatsen är att telekrigförmågan kommer utgöra en viktig del av stormakternas 

krigföringsförmåga. Likt USA har Sverige, under inriktningen mot internationell tjänstgöring, 

inte beaktat riskerna från telekrigföringen på grund av teknologisk överlägsenhet varvid 

kunskapen om telekrighotet reducerats.  
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Kunskap och förståelse för riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner har därmed 

negligerats samtidigt som mobiltelefonen blivit var mans egendom. För att minska en 

motståndares påverkan i det elektromagnetiska spektrumet, ur ett signalspaningsperspektiv, måste 

kunskapen återtas och riskernas med exempelvis avlyssning beaktas vid nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner.  

6.3.2 Underrättelse 

Riskerna med att nyttja smarta mobiltelefoner och därigenom fast infrastruktur i krig, vilken 

Försvarsmakten inte äger eller kontrollerar, påvisas inte minst av svenska avlyssningen av den så 

kallade västkustkabeln efter tyska ockupationen av Danmark och Norge 1940. Trots tysk 

avancerad kryptering krävdes endast ett par veckors analyserande för att dekryptera koden. 

Resultatet av avlyssningen innebar exempelvis att Försvarsmakten var införstådd med att de 

tyska trupprörelserna i Finland under midsommarhelgen 1941 var en uppmarsch mot 

Sovjetunionen och inte anfallsförberedelser mot Sverige vilket de annars kunnat tolkas som 

(Jonter 1999, 30-31).    

På senare tid har avlyssningsrisken påvisats av britternas avlyssnade mobiltelefoner under 

Afghanistaninsatsen. Under insatsen har familjer till brittiska soldater mottagit hotsamtal från 

illasinnade aktörer där telefonnumren tros härstamma från mobiltelefoniövervakning alternativt 

från afghanska mobiltelefonioperatörsanställda.  

Händelserna betonar riskerna med mobiltelefoners nyttjande och påvisar att mobiltelefonnummer 

nyttjas för att lokalisera soldaters anhöriga. Genom användandet av det lokala mobiltelefoninätet 

Roshan kunde mobiltelefonioperatören, vid påslagandet av mobiltelefonerna, identifiera, 

lokalisera och spåra telefonernas rörelse och samtal. Information från mobiltelefonioperatören 

utlämnades sedan frivilligt alternativt framtvingades från anställda. Troligtvis omdirigerades även 

trafiken via Pakistan varvid pakistanska underrättelsetjänsten möjliggjordes insamling och 

kartläggning av mobiltelefonidata. Därmed har troligen även mobiltelefonfotografier insamlats 

och vidareförmedlats till insurgenter (The Guardian 2010).  
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Riskerna med avlyssning bekräftas även av Wikileaks dokument vilka indikerar att insurgenter 

haft medhjälpare inom afghanska mobiltelefoniinfrastrukturen och att det, bland amerikanska 

befälhavare, funnits oro för avlyssning samt att känslig information läckt till insurgenter. Även 

israeliska militären rapporteras ha tillgång till mobiltelefoninät i mellanöstern vilket indikerar på 

avlyssningsmöjligheter (van Niekerk, Maharaj 2012, 3). 

Genom att nyttja smarta mobiltelefoner äventyras inte bara militära operationer utan även 

enskilda soldater och deras familjer vilka riskerar utsättas för påtryckningar. Nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner måste därmed ske restriktivt under kontrollerade former i enighet med upprättad 

emissionskontrollplan. Åtföljande av EMCON-plan innebär att det utifrån pågående operation har 

genomförts en analys och bedömning av nyttan kontra risken utifrån olika skeden och situationer.  

Slutsatsen är sålunda av att om smarta mobiltelefoner måste nyttjas i krigsfallet så skall det ske 

med för ändamålet anpassad krypteringsutrustning. Amerikanerna utvecklar exempelvis mobila 

enheter vilka skall kunna nyttjas i flera olika miljöer såväl nationellt som internationellt (Parsons 

2012). Nackdelen med ett utspritt krypterat kommunikationssystem är emellertid just 

spridningen. För att inte röja krypteringen krävs ständig uppsikt då en enhet i orätta händer röjer 

hela systemet. I krigsfallet föreligger utöver riskerna från elektromagnetiska spektrumet även risk 

för förlorade krypto i samband med skador eller förluster på soldater vilket riskerar 

informationsförluster. Nyttjande av krypto innebär emellertid inte att emitterad strålning och 

röjande signaler försvinner.  

6.4 Lägesbestämning typfall fred 

6.4.1 Ledning 

En påslagen mobiltelefon sänder regelbundet signaler till mobilmasterna varvid signalstyrkan 

läses av (Rappaport 2002, 15). Desto starkare signalstyrka desto närmare mobilmasten befinner 

sig mobiltelefonen. Därmed kan telefonens positionering bestämmas. Noggrannheten i 

positioneringen ökas om fler mobilmaster nyttjas varvid precisionen blir större i städerna där 

tätheten av mobilmaster är högre. Men resultatet beror även på mobilmasternas lokalisering och 

avståndet mellan dem. Genom att nyttja den fasta mobiltelefoniinfrastrukturen är telefonens 

position känd så länge den är påslagen oavsett var i världen den befinner sig.  
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Positioneringen eller lägesbestämningen kräver emellertid tillgång till information från 

mobiltelefonioperatören. Informationen kan fås ärligt eller oärligt och då Försvarsmakten varken 

äger eller kontrollerar nätet finns risk för att känslig information utlämnas utan dess vetskap. Då 

mobiltelefonioperatörerna är kommersiella företag, vissa med ägarkopplingar till utländska 

statsaktörer såsom Ryssland (Sidea 2014) eller Norge, utsätts mobiltelefonikommunikationen för 

sårbarheter varvid risken för övervakning, kartläggning och lägesbestämning av 

nyckelbefattningshavare ökar.      

Men det är även möjligt att upptäcka och lägesbestämma en smart mobiltelefon utifrån emitterad 

strålning. Detta gäller även om mobiltelefonen inte nyttjas för samtal. Inom signalspaningen 

nyttjas begreppet upptäckt, innebärandes att människan i signalspaningssystemet blivit medveten 

om signalen. Begreppet är vidhäftat med tre stycken olika moment, intercept, detektering och 

medvetenhet, vilka måste vara uppfyllda för att emitterad strålning skall uppfattas.  

Intercept är signalspaningssystemets möjlighet till signaluppfång vilket påverkas av emitterns 

sändningsfrekvens, sändningstid samt riktningen i förhållande till signalspanaren. Detektering 

sker om emitterad signalstyrka är tillräcklig i förhållande till signalspanarens mottagarkänslighet, 

mottagen signal är starkare än inställd signalstyrkenivå, tröskelvärde, samtidigt som tröskelvärdet 

anpassas så att inte mottagaren aktiveras av bakgrundsbruset. Medvetenheten likställs med 

signalspaningsmottagarens förmåga att upptäcka och urskilja de för människan intressanta målen 

(Bergdal et al. 2001, 153-154).       

Då mobiltelefoner regelbundet kontaktar starkaste basstationen, även då samtal inte pågår, 

möjliggörs upptäckt genom signalspaning. Än mer sänder mobiltelefoner vid rörelse då de byter 

basstation. Således innebär enbart medtagande av mobiltelefoner risk för upptäckt och därigenom 

risk för lägesbestämning genom triangulering av pejlbäringar. Med lägesbestämning av 

mobiltelefonerna ökas risken för riktade attacker, icke-kinetiska såväl som kinetiska, vilket kan 

påverka ledningen då informationsöverföring till rätt plats vid rätt tillfälle försvåras. 

Påslagna telefoner kan således avslöja platser, grupperingar eller anläggningar. Teoretiska 

beräkningar, enligt bilaga 1, påvisar att en signalspaningsmottagare med en för ändamålet 

anpassad mottagarantenn och bra antennvinst har möjlighet att upptäcka en påslagen mobiltelefon 

på upp till tjugotre kilometers avstånd.  
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En signalspaningsmottagare med en rundstrålande reciprok antenn, icke anpassad för 

signalspaning och därigenom dålig antennvinst, har möjlighet att upptäcka en påslagen 

mobiltelefon på upp till elva kilometer, enligt bilaga 1. Beräkningarna är uppskattningar av 

verkligheten, och därmed förbundna med osäkerheter, men indikerar ändå en mobiltelefons 

emission och inom vilka avstånd den kan upptäckas. Vidare påverkar yttre faktorer såsom väder 

och terräng samt tekniska parametrar exempelvis antennvinster upptäcktsavståndet positivt såväl 

som negativt.  

Det gäller således att tänka till före en mobiltelefon medtages eller nyttjas vid känsliga platser, 

grupperingar eller anläggningar då medtagandet riskerar lägesbestämning under tiden de är 

påslagna. När mobiltelefonen slås av minskar risken för lägesbestämning men ett plötsligt 

upphörande av emission för att en tid senare upptas igen på samma ställe indikerar känslig plats 

eller verksamhet. Flertalet mobiltelefoner med samma beteende, under en längre tidsperiod, 

förstärker indikationen ytterligare hos en övervakare. Medtagande av mobiltelefoner till känsliga 

platser grupperingar eller anläggningar, för att under tiden för besöket slå av telefonerna och 

senare på samma ställe slå på dessa igen vid hemfärd, är således inte att rekommendera. Nyttan 

med mobiltelefonen bör analyseras i förhållande till risken innan den medtas. Oförståelse för 

tekniken medger motståndaren fördelar vilket skapar en militär onytta med mobiltelefonerna.  

Signalspaningsmottagaren upptäcker emellertid inte alla mobiltelefoners emitterade strålning. För 

upptäckt krävs att emitterad signal måste inkomma i signalspaningsmottagarens antenn. En 

rundstrålande antenn mottager signaler från alla håll men på bekostnad av lägre antennvinst och 

därigenom kortare upptäcktsavstånd. En anpassad signalspaningsantenn mottager signaler endast 

från en sektor men på ett längre avstånd. För upptäckt uppskattas i arbetet att mobiltelefoners 

emitterade strålning måste inkomma i signalspaningsantennens 3 dB-lobvinkel vilket är den 

vinkelsektor (𝜃) där direktiviteten, effekttätheten, befinner sig inom sitt halva maximalvärde, 

illustrerat i Figur 8.  
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Effekttätheten, vilken är störst i mitten, har i verkligheten inga skarpa gränser utan avtar gradvis 

från lobens centrum. Beräkningarna uppskattar ungefärlig sektor där effekttätheten befinner sig 

inom sitt halva maximalvärde. Vid yttergränsen har effekttätheten reducerats till hälften räknat 

från lobens centrum (-3 dB = 0,5 gånger). Detta är en grov förenkling då verkliga lober saknar 

skarpa gränser då de gradvis avtar från lobens centrum. I arbetet antas emellertid lika stor 

effekttäthet inom hela 3 dB-lobvinkeln. 

Teoretiska beräkningar, enligt bilaga 1, påvisar att lobbredden i horisontalplanet för 

signalspaningsmottagaren, med en antennstorlek på 3,1 meter och en för ändamålet anpassad 

mottagarantenn med bra antennvinst, vid tjugotre kilometers avstånd uppgår till 2200 meter. Det 

är således inte troligt att mobiltelefonens emitterade strålning befinner sig inom signalspanarens 

lobbredd över tiden. Men då mobiltelefoner ofta är i rörelse samtidigt som de sänder regelbundet 

kan risken för upptäckt inte förbises.  

Signalspanaren har troligtvis även ett visst intresseområde varför antennen riktas mot detta. 

Osannolikt är heller inte att signalspaningsantennen scannar en viss intressesektor varvid risken 

för upptäckt ökar.  

Fördelen för en signalspaningsmottagare med en rundstrålande mottagarantenn, antenn icke 

anpassad för signalspaning och därigenom dålig antennvinst, är att den möjliggör inhämtning från 

alla väderstreck samtidigt. Men upptäcktsavståndet begränsas till elva kilometer. En hög 

antennvinst ger istället en strutformad inhämtningskon med längre upptäcktsavstånd.  

𝜃 3dB = lobbredd 

Figur 8. Vinkelsektor (𝜃) där direktiviteten, effekttätheten, befinner sig inom sitt halva maximalvärde. 

Signalspaningsmottagare 

Upptäcktsavstånd 
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Slutsatsen är att bara för att en mobiltelefon emitterar i det elektromagnetiska spektrumet 

likställts detta inte med att signalspanaren upptäcker strålningen. Teknisk möjlighet till upptäckt 

innebär inte automatisk upptäckt då tekniken endast är en beståndsdel vilken avgör vad som är 

möjligt. Människans kompetens och nyttjande av tekniken, signalspaningsutrustningen, 

bestämmer den militära förmågan, i detta fall avgör om strålningen upptäcks. På motsvarande sätt 

krävs för mobiltelefonanvändarna kunskap och kompetens om tekniken, mobiltelefoners 

möjligheter och begränsningar, och hur dessa skall nyttjas taktiskt för att ur användarens 

perspektiv reducera möjligheterna för signalspanaren att upptäcka mobiltelefonstrålningen. 

Tekniken får därmed inte betraktas som en solitär utan måste interagera med taktiskt 

uppträdande.   

6.4.2 Underrättelse 

Möjligheten att med smarta mobiltelefoner helt undvika risken för avlyssning och 

lägesbestämning är inte möjligt. Tekniken möjliggör för mobiltelefonioperatörerna att övervaka 

och kartlägga hur abonnenterna rör sig och var de befinner sig. Mobiltelefonernas olika 

applikationer loggandes positionering och mobiltelefonioperatörers hanterande av 

abonnentuppgifter bidrager således till säkerhetsrisker.  

Riskerna påvisas exempelvis av Telia Sonera vilka medgivit regimen i Uzbekistan tillgång till 

företagets mobilnät varvid övervakning av medborgarna möjliggjorts. Regimens egna 

övervakningssystem tilläts inkopplas mot Telia Soneras nät varvid säkerhetstjänsten, i realtid, 

gavs obegränsad och fjärrstyrd tillgång till mobiltelefonitrafik såsom samtal, data och sms 

(Johansson 2013). 

Riskerna för avlyssning och lägesbestämning kan emellertid minskas. Genom SIM-kortet, knutet 

till abonnemanget, och IMEI-numret, knutet till en specifik mobiltelefon, knyts abonnenter till 

specifika mobiltelefoner. Genom att nyttja abonnemangsfria mobiltelefoner och SIM-kort, 

kontantkort, införskaffade på separata inköpsställen undviks kopplingen mellan abonnent och 

telefon. För att vara riktigt säker bör kontant betalning ske för att undvika personkopplingen till 

telefonen. Genom att starta telefonen på ett ställe utan koppling till abonnenten undviks koppling 

mellan abonnenten och telefonen.  
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Kopplingen mellan abonnenten med kontantkort och telefonnumret, så länge numret inte delges, 

saknas då. Mobiltelefonioperatörens möjligheter att spåra påslagna mobiltelefoner i nätet går 

emellertid inte att undvikas då detta krävs för att telefonen skall kunna nyttja nätet.  

Svårigheter föreligger emellertid för personal inom Försvarsmakten att undvika koppling mellan 

abonnent och mobiltelefon då mobiltelefonitrafik skall vara spårbar. Slutsatsen är att 

försvarsmaktsanställda måste förhålla sig till detta varför det blir extra viktigt att tänka på var 

mobiltelefonen medtas och hur och när den nyttjas. Kunskap och förståelse för mobiltelefonins 

risker är såldes essentiellt för att reducera riskerna med nyttjandet.    

6.5 Lägesbestämning typfall krig 

6.5.1 Ledning 

Nyttjande av smarta mobiltelefoner möjliggör lägesbestämning av telefoneras position. I krig 

skapar övervakning av nyckelbefattningshavare tillfälle att inleda verkansinsats, icke kinetisk 

eller kinetisk, när rätt läge infinner sig för att slå ut ledningen. Riskerna påvisas av den förre detta 

sovjetiske flyggeneralen och sedermera tjetjenske rebelledaren Djochar Dudajev. Under 

Tjetjenienkriget 1996 träffades han av en robot pratandes i satellittelefon, efter att ryska 

underrättelsetjänsten pejlat in hans samtal, varvid han dödades (Blomgren 2004). Då Dudajev 

dödades när han nyttjande det elektromagnetiska spektrumet antas hans trafik- och 

rörelsemönster sedan tidigare vara kartlagt. Ryssland väntade på rätt angreppstillfälle när 

telefonen lägesbestämts.  

Risken med lägesbestämning av kartlagd kommunikation har emellertid negligerats av 

Försvarsmakten. Instruktion för användning av mobila enheter, mobiltelefoni och mobila 

teletjänster i Försvarsmakten (Försvarsmakten 2013a) föreskriver att Försvarsmaktens personal i 

möjligaste mån skall bibehålla sitt telefonnummer oavsett tjänstgöringsplats. Detta är ur ett 

fredsmässigt logistiskt, administrativt och ekonomiskt perspektiv korrekt men 

signalspaningshotet negligeras vilket riskerar verkansangrepp, icke kinetiska såväl som kinetiska.  
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Huvuddelen av Försvarsmaktens anställda innehar i dag smarta mobiltelefoner där många av 

dessa har bibehållit telefonnumret sedan mobiltelefonerna infördes i Försvarsmakten. 

Telefonnumret har därmed medföljt befattningshavarna under flertalet år privat såväl som i 

tjänsten både inrikes och utrikes. Under denna tid har mobiltelefoniinfrastrukturen möjliggjort 

kartläggning av telefonens trafik- och rörelsemönster. Vid tjänstgöring utomlands, särskilt i 

missionsområden, har telefonerna dessutom utsatts för risker från andra nationers 

underrättelsetjänster och cyberattacker. 

Om mobiltelefonnumret bibehålls under en längre tid är det således inte svårt att kartlägga 

nyckelbefattningshavare och deras kontaktnät. Möjligheter infinner sig att kartlägga hela 

organisations- och ledningsstrukturer vilket i ett krigsfall kan nyttjas för att initiera kinetisk 

verkan, såsom signalsökande vapen, alternativt icke kinetisk verkan, såsom påverkansoperationer 

eller psykologiska operationer.  

Mobiltelefonernas underrättelseinformation föder även kvantitativa analysmetoder såsom ”social 

network analysis” (Commington 2017). Analysmetoden bestående av flera teorier och tekniker, 

visuella såväl som statistiska analyser, nyttjas för att skapa förståelse för sociala strukturer och 

relationer aktörer emellan. Utifrån en aktör byggs en social struktur visualiserad med sociogram. 

Utifrån sociogrammet nyttjas statistik för att förstå komplexa nätverksmönster och centrala 

aktörer. I analysmetoden omhändertages bakgrundsfakta och information om aktören och dess 

kontakter varvid inhämtad mobiltelefonidata utgör värdefull information. 

Metoden nyttjas av amerikanska Försvarsmakten men sannolikt använder även andra 

försvarsmakter motsvarande metoder. Samtliga användare av smarta mobiltelefoner, särskilt 

nyckelbefattningshavare, måste således beakta riskerna med kartläggning av trafik- och 

rörelsemönster då allt nyttjande av mobiltelefoner riskerar bidraga till kartläggning. Slutsatsen är 

sålunda att smarta mobiltelefoner måste användas med försiktighet och att det krävs förståelse för 

de risker nyttjandet innebär.     
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6.5.2 Underrättelse 

Vikten av signalspaning i krigsfallet påvisas av de ryska väpnade styrkorna och framförallt 

markförbandens telekrigförmåga. I Ryssland integreras kinetisk verkan i telekrigförmågan. Detta 

innebär att stridsflygplan, stridshelikopter, artilleri, granatkastare och markförband tilldelas 

telekrigsmanövergrupper (Bartles, Grau 2016, 298). I de ryska väpnade styrkorna finns därmed 

ett nära samarbete mellan artilleriet och telekrigförbanden. Telekrigförbanden inte bara skyddar 

artilleriet från fientlig påverkan de utför även signalspaning åt artilleriet men även åt 

luftförsvarsförband i syfte att lokalisera fientliga mål (Bartles, Grau 2016, 290-291). Risken att 

utsättas för lägesbestämning, vilken riskerar påföljande verkan, utgör således en risk.  

Effekten har påvisats i ukrainakonflikten där ryska telekrigsystem, exemplifierat av Figur 9, 

detekterat ukrainska mobiltelefonisystem och därigenom tillhandahållit målinformation för 

indirekt bekämpning. En noggrann lägesbestämning av mobiltelefonikommunikationen har 

grundlagt hög pression i artilleribekämpningen (McDermott 2017, 26-27). Exempelvis påstås att 

ukrainska armén vid ett tillfälle, under pågående sändning, utsatts för artilleribeskjutning med 

hög precision. Resultatet var förödande och resulterande i mångfaldiga dödsoffer varpå 

ukrainarna på mobiltelefonerna mottog textmeddelanden med frågan om de uppskattade 

beskjutningen (U.S. Army 2016, 18). Riskerna att utsättas för lägesbestämning och därpå 

efterkommande indirekt eld bekräftas även av den ukrainska armélöjtnanten Illia Maruk (Maluk 

2018) som tjänstgjort som frontofficer, med ansvar för samband, under konflikten.  

 
Figur 9. R-330ZH ”Zhitel”. Rysk radiostörningsstation med signalspanings- och lägesbestämningsförmåga inom 

frekvensområdet 100-2000 MHz. Utrustningen har även förmåga till störning av satellitkommunikation och basstationer till 

GSM-900/1800 (Balaban 2017, 78).       
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Händelsen påvisar effekten av en kombination av lägesbestämnings- och indirekt 

bekämpningsförmåga där telekrigförmågan nyttjas som en taktisk styrkemultiplikator i 

krigföringen. Fallet påvisar militär nytta med signalspaningsförmågan genom integrationen av 

mänskliga och tekniska systemelement. Förståelse för egen och motståndarens teknik och 

nyttjandet av lägesbestämningen av mobiltelefonerna i kombination med praktisk nyttjande av 

informationen för indirekt bekämpning skapade ökad militär förmåga. Tekniken utgjorde en 

beståndsdel men människans kompetens och nyttjande av tekniken skapade en ökad militär 

förmåga.  

Händelsen påvisar vikten av integrationen mellan teknik och taktik för att öka militär förmåga. 

Dagens vapen- och sensorsystem är effektiva varför det för att undvika förluster krävs modernt 

uppträdande på stridsfältet. Arméer som inte lyckas med att implementera ett modernt 

uppträdande, innebärandes bland annat dolt uppträdande, kommer exponeras för modern eldkraft 

och den dödlighet som denna utgör. Taktiskt uppträdande kan därmed inte negligeras då modernt 

uppträdande reducerar motståndarens vapeneffekt (Biddle 2006, 3).  

Utifrån ukrainsk synvinkel kan mobiltelefonerna beskrivas som ett system med militär onytta. 

Utifrån perspektivet militär nytta beskrivit som ändamålsenligheten med tekniska system eller 

artefakter i en militär insats, användbarhet samt bidragande till militär förmåga utifrån en avvägd 

kostnad anses mobiltelefonerna klassas som ett system bidragande till militär onytta där 

kostnaden i detta fall beräknas i förlorade människoliv. Nyttjandet av tekniska system i form av 

smarta mobiltelefoner bidrog till motståndarens framgång.  

Signalspaningsförmågan utgör således en styrkemultiplikator i den moderna krigföringen varför 

åtgärder för att undvika lägesbestämning är av vikt för att minska riskerna att utsättas för kinetisk 

verkan. Slutsatsen är att nyttjandet av smarta mobiltelefoner bör undvikas i krigsfallet, om inte 

nyttan med råge överstiger riskerna. För att skapa förståelse för vad nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner kan få för konsekvenser krävs utbildning för samtliga mobiltelefonianvändare.   
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6.6 GNSS/Geotaggning typfall fred 

6.6.1 Ledning 

Smarta mobiltelefoner med allehanda kommunikationsmöjligheter gör mobiltelefoner 

mångsidiga. Integrerad GPS med geotaggning underlättar navigering och spårning samtidigt som 

kameran tillsammans med ljudupptagning möjliggör dokumentering. Dessa egenskaper gör 

smarta telefoner till en potentiell enhet för ledning- och styrning av militär verksamhet (van 

Niekerk, Maharaj 2012, 3).  

Under senaste årens våldsyttringar, såsom den arabiska våren, har mobila enheter spelat en 

betydande roll. Tillsammans med sociala medier har enheterna utgjort ett improviserat 

ledningssystem exempelvis vid massdemonstrationer. Integrerade kameror och tillgång till 

internet, vilket medfört snabb uppkoppling mot sociala medier, har omvandlat smarta 

mobiltelefoner till underrättelseverktyg där demostrater eller insurgenter möjliggjorts 

monitorering av polisinsatser (van Niekerk, Maharaj 2012, 4).  

Styrkorna med smarta mobiltelefoner är emellertid även dess sårbarheter. Nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner medger lokalisering av telefonerna då en påslagen telefon kontinuerligt mottager 

signaler från satelliter vilket möjliggör positionering och spårning i realtid. Därmed uppträder en 

risk för obehöriga att tillförskansa sig information eller påverka smarta mobiltelefoner. Riskerna 

påvisas av intrången i Nato soldaters mobiltelefoner, stationerade i Polen och Baltikum, där 

mobiltelefoner hackats och telefoner spårats genom att nyttja geolokaliseringsdata (Moore 2017).  

Nyttjandet av smarta mobiltelefoner i en militär kontext förknippas således med risker. Med hjälp 

av GNSS-funktionen kan smarta mobiltelefoner spåras och positionsbestämmas. Nyttjandet 

möjliggör kontinuerlig lägesuppfattning vilket innebär risk för röjande av verksamhet.  

Genom spårning av nyckelbefattningshavares mobiltelefoner samt övervakning av telefonens av- 

och påslagningspositioner kan känsliga platser lokaliseras. Kunskap om nyckelbefattningshavares 

lokalisering och förehavanden möjliggör dessutom ledningsöverläge. Utbredd förståelse för 

risken med lägesbestämning med hjälp av GNSS-funktionen påvisas av ryska säkerhetsvarningar 

enligt Figur 10. 
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Figur 10. Rysk säkerhetsvarning avseende lägesbestämning av mobila enheter (Livejournal 2017). Bildtext: Sänd inte 

information, stäng av positioneringstjänsten. Förbjudet! Nyttja i daglig verksamhet eller i krig personliga mobila hjälpmedel med 

positioneringsfunktion. Översättning professor Gunnar Hult, FHS. 

Nyttjandet av satellitnavigeringshjälpmedel för svenskar innebär även beroende av andra nationer 

då utsända satellitsignaler inte kan kontrolleras. Moderna GNSS-mottagarsystemen mottager och 

kombinerar signaler både från GPS och GLONASS (Försvarsmakten 2015, 3) vilket innebär risk 

för kartläggning från flera olika aktörer.  

Slutsatsen är att inte bara telefonens emitterade strålning kan avslöja dess position utan även 

telefonernas GNSS-funktion möjliggör positionering. Således uppträder signalspaningshotet mot 

smarta mobiltelefoner inte bara från mark-, sjö- och luftarenan utan även från rymden. Även detta 

påvisar vikten av teknisk förståelse för att kunna uppträda på ett taktiskt fördelaktigt sätt då 

nyttjande ger motståndaren möjlighet att exploatera riskerna.  

6.6.2 Underrättelse 

Smarta mobiltelefoner innefattas även av risker vad gäller nyttjandet av applikationer. Genom 

nyttjandet av exempelvis civila träningsapplikationer insamlas information om användaren. 

Företaget vilket ansvarar för applikationen kan genom telefonens position identifiera användarens 

levnadsmönster. Än värre blir det om applikationen har tillgång till mobiltelefonens fotografier. 
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Riskerna påvisas av amerikanska soldater vilka genom att nyttja träningsapplikationer oavsiktligt 

avslöjat amerikanska baser och truppkoncentrationer i Afrika, Syrien och Afghanistan (Kari 

2018).  

Avslöjande av mobiltelefonens position kräver emellertid inte installation av applikationer. Även 

förinstallerade funktioner såsom ”Hitta min iPhone” och ”platstjänster” lägesbestämmer 

telefonen. Användning av funktioner riskerar därmed kartläggning av rörelsemönster vilket 

riskerar röja verksamhet. Särskilt allvarligt blir det om flera personer nyttjar samma applikation 

på platser där mobiltelefoner vanligtvis inte uppträder. Identifiering av mobiltelefonkluster 

indikerar aktivitet eller verksamhet vilket oavsiktligt kan röja gruppering, framryckning eller 

annan känslig verksamhet.  

GNSS-funktionen riskerar även vid uppladdning av geotaggade mobilfotografier på sociala 

medier, oavsiktligt röja egen position, materiel eller personal. Risken har påvisats av de 

geotaggade fotografier, vilken en rysk soldat postat på instagram, påvisandes ryska soldater och 

förband på ukrainskt territorium (Cullen 2014). Publicering av fotografier på sociala medier har 

medgett inte bara militär och civil underrättelsetjänst utan även gett civila myndigheter, 

journalister och bloggare möjlighet att analysera militär verksamhet varvid identifiering av 

personer och verksamhet kunnat kartläggas. Ryssland är medveten om riskerna och upplysning 

av personalen sker, påvisandes av Figur 11, men aktiviteterna har inte helt förhindrats.  

Exemplet påvisar att sociala medier inte skall nyttjas för arbetsrelaterad och insatsrelaterad 

information. Uppladdning av fotografier på sociala medier bör ske med eftertanke och inte med 

tjänstetelefonens kamerabilder då metadata avslöjar tid och plats för fotografiet. Vidare är det 

olämpligt att sprida telefonnummer och epost-adress till arbetet (MSB 2012, 10, 12). Detta gäller 

särskilt då inriktningen för Försvarsmaktens personal är att bibehålla sitt telefonnummer oavsett 

tjänstgöringsplats. Det som en gång publicerats på internet bör betraktats som för alltid röjt. 
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Figur 11. Rysk säkerhetsvarning avseende nyttjandet av mobila enheter (Livejournal 2017). -Grabbar vad gör ni, vill ni röja oss? 

-Se till att den nya BTR:en kommer med, jag vill skicka bilden till familjen, de kommer säkert gilla den. Sefi, foton, internet - 

Innebär att vi får en ”hälsning” från fienden. Förbjudet! Sprida i sociala nätverk information om sig själv och sin 

tjänsteutövning, däribland foton, video och annan information. Översättning professor Gunnar Hult, FHS. 

Riskerna med geotaggningsfunktionen är heller inte okända för Försvarsmakten. Instruktion FM 

AP Mobil i Iris (Försvarsmakten 2013c) föreskriver restriktivt nyttjande av allmänna 

lokaliseringstjänster såsom GPS positionering. Nedtecknandet i en instruktion är emellertid inte 

garant för personalens agerande. Trots att Försvarsmakten, i samband med kvittens av 

mobiltelefonen, uppmanar anställda att regelbundet kontrollera MUST säkerhetsportal på FM 

Intranät (Emilia), för att tillgodogöra sig information rörande användandet av mobiltelefoner, 

finns risk att detta inte genomförs. 

I Instruktion för användning av mobila enheter, mobiltelefoni och mobila teletjänster i 

Försvarsmakten (Försvarsmakten 2013a, 4) framgår vidare att användare av mobiltelefoni i 

Försvarsmakten är skyldiga att ta del av instruktionens säkerhetsbestämmelser samt 

mobiltelefonens säkerhetsbestämmelser. Detta intygas vid kvittensen av telefonen. Somliga 

initierade beaktar säkerligen säkerhetsbestämmelserna och kontrollerar MUST säkerhetsportal 

regelbundet medan andra inte gör det.  
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Åläggandet av ansvaret, vad gäller säkerhetsbestämmelser och risker, till respektive användare 

indikerar emellertid oförståelse inom myndigheten avseende de risker, utifrån ett 

signalspaningshot, smarta mobiltelefoner genererar. Försvarsmakten står därmed inför en 

utmaning att skapa förståelse för dessa risker samt att få personalen att agera för att reducera 

riskerna.   

Inte ens mobiltelefonins inriktande dokument betonar riskerna ur ett signalspanings- eller 

telekrigsperspektiv. I Tillämpningsbestämmelser avseende Försvarsmaktens avtal för mobila 

tjänster, samt regelverk för beställning av FM AP Mobil i systemet Iris (Försvarsmakten 2013b, 

3) åvilar det exempelvis enskilda medarbetare, med hänsyn till risken för intrångsförsök och 

informationsinhämtning mot Försvarsmaktens system och personal, att iakttaga försiktighet vid 

exponering på internet. Telekrighotet omnämns emellertid inte. Inte heller i Försvarsmaktens 

doktriner (Försvarsmakten 2016, Försvarsmakten 2014a) omnämns telekrighotet i större 

omfattning då fokusering sker mot cyberhotet.  

Sålunda krävs kunskap och förståelse om smarta mobiltelefoners funktioner och applikationer 

samt de risker dessa genererar. Genom godkännande av applikationers nyttjande av 

mobiltelefonens GPS-positionering samt tillåtelse till kamera riskeras oavsiktlig 

informationsförlust. Vidare krävs förståelse för de risker geotaggade mobilfotografier genererar 

på sociala medier vilket oavsiktligt kan röja egen position, materiel och personal. Slutsatsen är att 

samtliga användare måste kontrollera installerade applikationers tillgång till telefonens olika 

funktioner och GPS positionering då ett omedvetet godkännande oavsiktligt riskerar röja 

information och ge motståndaren fördelar. 

6.7 GNSS/Geotaggning typfall krig 

6.7.1 Ledning 

Militära beslutsfattare vill undvika reaktiv ledning där beslutsfattandet är en reaktion på 

motståndarens åtgärder. Genom att fatta beslut snabbare än motståndaren ökar möjligheten att 

leverera militär effekt snabbare än motståndaren. I ledningssammanhang innebär detta att komma 

innan för motståndarens Observe-Orient-Decide-Act, OODA-loop, och utsätta denne för 

situationer vilka inte kan hanteras (Andersson et al. 2013, 14).  
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I krigsfallet kan positionering av mobiltelefoner nyttjas för att skapa informationsöverläge och 

komma innanför motståndarens OODA-loop. Nyttjande av smarta mobiltelefoner medger 

möjlighet till lägesbestämning med GNSS-funktionen. Genom avslöjande av motståndarens 

rörelser och positionering indikeras möjlig verksamhet. Monitorering av 

nyckelbefattningshavares positioner eller mobiltelefonkluster, flertalet mobiltelefoner på samma 

positionering, bidrager till ledningsöverläge då kunskap om motståndarens position medger att 

dennes handlingar kan föregripas. Nyttjande av smarta mobiltelefoner riskerar därmed avslöja 

egen verksamhet varvid motståndaren förekommer egen beslutsfattning och kommer innanför 

egen OODA-loop.  

Beaktas bör emellertid ryska militärens uppfattning om att GPS och GLONASS inte kommer 

vara tillgängligt i en potentiell konflikt med USA och Kina på grund av telekrigföring (Bartles, 

Grau. 2016, 263). Påståendet underbyggs av ukrainakonflikten där signalspaning och telestörning 

varit en viktig komponent i den ryska krigföringen och därvidlag genererat överläge. Viljan och 

förmågan att nyttja stör- och vilseledningssignaler mot GPS har även påvisats under övning 

Zapad 2017 då reguljärflyg i norska östra Finnmarken stördes ut. Även civila fartyg i närheten av 

Novorossijsk, i Svarta havet, har rapporterat felaktiga positioner på grund av telestörning mot 

GPS-navigeringssystemet (Marsten-Eklöf, Rantakokko, 2017, 5-8). 

Telekrighotet mot GNSS har således påvisats aktuellt. Rysslands nyttjande av stör- och 

vilseledningssignaler, för att öva egna förband i telestörmiljö, tyder dessutom på att GPS och 

GLONASS är oanvändbart i en större konflikt. Detta indikerar även att Ryssland inte förlitar sig 

på GNSS i större konflikter och att resurser och praktisk övning genomförs för att bemästra 

händelseutvecklingar utan fungerande GNSS.  

USA har å sin sida utvecklat ett koncept benämnt Navigation Warfare, NAVWAR, vars innebörd 

är att maximera effekten och skyddet av militär GPS samtidigt som fientlig och icke-önskad 

användning av GNSS minimeras och förhindras. Detta skall ske utan att civil användning, utanför 

operationsområdet, påverkas (Försvarsmakten 2015, 3-4). Baserat på detta är det inte orimligt att 

anta att Ryssland tillämpar motsvarande koncept för skydd av GLONASS. Nyttjandet av GNSS 

anses således viktigt för USA men nyttjandet förknippas med risker.   
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Då stormakterna satsar resurser inom GNSS anses området viktigt vilket även påvisats i 

ukrainakonflikten. Slutsatsen är att möjligheten till GNSS inte skall förutsättas i händelse av en 

väpnad konflikt. Försvarsmaktens rutiner och doktriner bör därmed inte bygga på GNSS-

funktionalitet. Däremot måste riskerna med nyttjandet av GNSS-funktionen beaktas för att inte ge 

motståndaren ledningsöverläge. 

6.7.2 Underrättelse 

Teknikutvecklingen har medfört att människan vant sig vid ständig dokumentering och 

kommunicering. Vanan förändras inte i krigsfallet då både civila och soldater nyttjar 

mobiltelefoni, internet och sociala medier. Smarta mobiltelefoner med kamera och integrerad 

GNSS-funktion har gjort telefonerna till potentiella underrättelseverktyg och dessa förmågor 

finns nu bokstavligen i händerna på såväl civila som soldater världen över. 

Smarta mobiltelefoners funktioner kan emellertid få icke önskade effekter vilket riskerar leda till 

röjande av verksamhet med konsekvenser på taktisk, operativ och strategisk nivå. Risken med 

dokumentering påvisats i ukrainakonflikten där foton på ryska soldater och rysk materiel, 

illustrerat i Figur 12 och Figur 13, vilka inte påståtts befinna sig i Ukraina verifierat rysk närvaro.  

 

Figur 12. Modernt ryskt telekrigsystem RB-314B "Leer-3" i Donetsk sommaren 

2015. Systemet nyttjas för signalspaning, störning av GSM och förfalskning av 

mobilmaster (Balaban 2017, 81). 

 

Figur 13. Ukrainsk soldat inspekterar en 

tallrik till en kvarglömd rysk 120 mm 

granatkastare juli 2014 (Balaban 2017, 

71). 

Förståelse krävs därmed för vilka konsekvenser icke sanktionerad dokumentering av egen 

verksamhet kan få om den hamnar i orätta händer. Fotografier riskerar inte bara skada enskilda 

individer utan även dennes omgivning och Försvarsmakten. Geotaggade fotografier riskerar 

avslöja anläggningar, personal och operationer (Falcon 2017).  
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Nyttjande av smarta mobiltelefoner för dokumentering ökar dessutom risken för att känslig 

information lagras på telefonen varvid risken för informationsförluster ökar vid borttappad enhet. 

Utöver risken för förlorad mobiltelefon, genom slarv eller stöld, uppstår informationsförlust 

genom att telefonen förloras i samband med skada eller dödsfall i strid. Det senare har påvisats i 

ukrainakonflikten där information inhämtats från stupade soldaters mobiltelefoner (Balaban 

2017, 37). Smarta mobiltelefoner innehållande fotografier och applikationer, vilka nyttjat GNSS, 

genererar således risk för informationsförlust då det i efterhand är möjligt att avslöja telefonens 

tidigare positioner. 

Slutsatsen är att det krävs eftertanke och försiktighet innan smarta mobiltelefoner nyttjas för 

dokumentering då fotografierna i efterhand riskerar röja verksamhet vilket kan få konsekvenser 

för enskilda, förband och organisationer. Det gäller även att vara försiktig med exponering av 

egen känslig verksamhet då smarta mobiltelefoners allmänna utbredning skapar ett ständigt 

underrättelsehot.   

7 Resultat 

Frågeställningen för detta arbete är vilka risker innebär nyttjandet av smarta mobiltelefoner, 

utifrån ett telekrigperspektiv med inriktning från signalspaning, vid svenska markförband? 

Utifrån i arbetet genomförd scenarioframtagning har riskindikatorerna avlyssning, 

lägesbestämning samt avslöjande av information genom telefoners GNSS-förmåga och 

geotaggningsfunktion identifierats. Riskindikatorerna har sedan undersökts utifrån de 

grundläggande förmågorna ledning och underrättelse. Resultatet påvisar att riskerna i vissa fall är 

svåra att kategorisera till en förmåga men undersökningen påvisar att de i större omfattning 

påverkar underrättelseförmågan.   
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Avlyssning riskeras då nyttjandet av smarta mobiltelefoner kräver tillgång till civil 

mobiltelefoniinfrastruktur kontrollerad av kommersiella mobiltelefonioperatörer. Detta innebär 

kommunicerande i ett transmissionsnät vilket Försvarsmakten varken äger eller kontrollerar. 

Obehöriga har därmed tillgång till försvarsmaktsinformation vilket riskerar avlyssning och 

därigenom kartläggning av organisation, ledningsförmåga samt nyckelbefattningar. Smarta 

mobiltelefoners ständiga uppkoppling mot internet innebär dessutom risk för obehörig tillgång till 

mikrofon och kamera vilket riskerar oavsiktlig avlyssning så länge telefonen är påslagen. 

Avlyssning riskeras dessutom genom telefonernas emitterande strålning. 

Lägesbestämning av smarta mobiltelefoner riskeras utifrån tre olika förfaranden. Utifrån 

emitterad strålning föreligger risk för lägesbestämning genom triangulering av pejlbäringar. 

Mobiltelefonernas regelbundna kommunikation med mobilmasterna medför att telefonen kan 

positioneras genom tillgång till mobiltelefonioperatörernas data. Kontinuerligt mottagande av 

signaler från satelliter bidrager även till att GNSS-funktionaliteten och förinstallerade funktioner 

såsom ”platstjänster” samt nyttjandet av civila applikationer kan lägesbestämma smarta 

mobiltelefoner.  

GNSS-förmågan och geotaggningsfunktionen hos smarta mobiltelefoner bidrager även till att 

förinstallerade funktioner såsom ”platstjänster” samt nyttjandet av civila applikationer riskerar 

användas för insamling av användarinformation. Detta riskerar oavsiktlig kartläggning av 

rörelsemönster vilket kan röja verksamhet. Publicering av geotaggade fotografier från smarta 

mobiltelefoner på sociala medier riskerar dessutom röja egen position, materiel eller personal.  

Nyttjande av smarta mobiltelefoner riskerar således oavsiktligt röja information eller verksamhet 

vilket riskerar detta ge motståndaren ledningsöverläge och möjlighet att ta initiativet. Nyttjande 

av smarta mobiltelefoner kräver således kunskap och förståelse för de risker och konsekvenser 

dessa medför. Riskerna går inte att undkomma varvid nyttan med nyttjandet måste vägas utifrån 

risken i varje situation.   
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8 Analys  

Syftet med arbetet är att undersöka vilka oönskade bieffekter nyttjandet av civila cellulära 

kommunikationssystem, med dagens tillhörande vågformer, kan ge vid militära förband på 

marken vid försvar av Sverige.  

Inriktningen för undersökningen har varit att beakta riskerna på en högre nivå och inte enbart 

fokusera på enskild soldat. Då fred och krig tenderar att flyta ihop i dagens konflikter, och 

förmodad signalspaning i fred ligger till grund för signalspaningen i krig, har det även varit 

essentiellt att beakta riskerna för fredsfallet. Vald metod analyserar därmed ett scenario 

innehållandes två typfall, fred och krig, vilka är troligaste och farligaste alternativen. Metoden 

har, för att omhändertaga både freds- och krigsfallet och för att höja problematiseringen från 

enskild soldat till högre nivå, därmed en bred ansats vilket påverkar djupet i undersökningen. 

Därav har en medveten smal teori, nyttjandes enbart en riskindikator, används i undersökningen.    

Nyttjandet av mobiltelefonins civila fasta infrastruktur genererar oönskade bieffekter i form av 

risk för röjande av information och utsättande av egen personal och organisation för faror. 

Riskerna beror på människans handhavande och på kontexten då hotet kommer såväl från 

statsaktörer med strategiskt inhämtningsintresse som mindre nogräknade individer vars syfte är 

att tillförskansa sig egna fördelar eller bara fördärva. Telekrigutrustningen varierar i storlek och 

prestanda från civila statsaktörers och militära högprestandasystem via kommersiellt tillverkade 

system till hemmabyggda utrustningar vilka inryms i fordon eller till och med i handen. 

Utrustningens varierande storlek innebär att riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner 

föreligger överallt och inte bara i anslutning till militära övningsområden och verksamhetsställen. 

För att hantera föreliggande risker och reducera en presumtiv motståndares nyttjande av 

signalspaning krävs kunskap och förståelse.  

För att skapa medvetenhet och förståelse bör riskerna omnämnas i inriktande dokument. Riskerna 

är emellertid endast i begränsad omfattning omnämnda i Försvarsmaktens inriktande dokument. I 

instruktioner och tillämpningsbestämmelser för mobiltelefonerna är det upp till varje enskild 

anställd att själv informera sig om riskerna. Med tanke på riskernas konsekvenser, vilka kan få 

inverkningar på taktisk, operativ och strategisk nivå, anses detta inte tillräckligt. Försvarsmakten 

borde betona riskerna tydligare.    
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Om riskerna inte omhändertages i inriktande dokument kommer inte medvetenhet och förståelse 

skapas i Försvarsmakten. Tillskillnad från cyberhotet, vilket tillsynes mer påverkar gemeneman 

och därmed får massmedial uppmärksamhet, skapas en medvetenhet för riskerna. Riskerna 

utifrån ett telekrigs- och signalspaningsperspektiv uppmärksammas emellertid inte. Då hotet inte 

syns och heller inte uppmärksammas blir det än farligare då användarna inte beaktar det.  

Fokuseringen mot cyberhotet riskerar förbise signalspaningshotet. Det försämrade omvärldsläget 

med förmodade ubåtar i Gävle Hamn och Stockholms skärgård och utländska intressen i svenska 

hamnar, tillsammans med historisk kunskap om kalla krigets signalspaning, påvisar att 

signalspaningshotet och därmed riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner inte kan 

förbises.  

Nya uppträdande hot och risker legitimerar inte ignorering av tidigare vilket även påvisas av 

Rysslands upprustning av telekrigförmågan och nyttjandet av telekrig i ukrainakonflikten. 

Signalspaningshotet är mer aktuellt än på länge men det är inte fysiskt synbart. Detta har 

resulterat i ett icke beaktande av riskerna varvid de enklaste åtgärderna för att undvika upptäckt 

och avlyssning såsom nyttjandet av signaldisciplin förlorats.  

Bidragande till bristande förståelse och medvetenhet för de risker smarta mobiltelefoner 

genererar är troligtvis dagens teknikgeneration, för vilka smarta mobiltelefoner anses 

okontroversiella, i kombination med Försvarsmaktens tidigare inritning mot internationell 

tjänstgöring, vilken inneburit teknologisk överlägsenhet och låg hotnivå inom det 

elektromagnetiska spektrumet. Detta har gjort Försvarsmaktens personal mindre riksmedvetna 

om förestående risker inom elektromagnetiska spektrumet. Särskilt förbises smarta 

mobiltelefoners elektroniska avtryck då telefonerna betraktas som självklara i dagens 

kommunikation samtidigt som riskerna fokuseras mot cyberhotet.  

Frånvaro av riskomnämnande i inriktande dokument riskerar därmed leda till olämpligt nyttjande, 

resulterande i bristande skydd, varvid effekterna från en presumtiv motståndares signalspaning 

ökar. Bristande riskförståelse och riskmedvetenhet begränsar personalens möjligheter att vidtaga 

skyddsåtgärder.   
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Enbart riskomnämnande, i inriktande dokument, är emellertid inte tillräckligt då det även krävs 

acceptans för riskerna hos användarna. Saknas förankring och vilja till förändring, från högsta 

chef till soldaten längst ut i organisationen, åtföljs inte dokumenten. Medvetandegörande av 

risker är således en grundläggande del för riskreducering vid nyttjandet av smarta mobiltelefoner. 

Omhändertagandet av smarta mobiltelefoner vid upprättandet av emissionskontrollplaner är 

därmed av betydelse för att reducera riskerna.  

Om elektromagnetiska fotavtrycket inte omhändertages hjälper inte fysisk maskering då 

mobiltelefonerna ändå avslöjar gruppering eller verksamhet. Ytterligare riskreducering är 

nyttjandet av kryptering. Detta är emellertid bara en del då kryptering inte förhindrar strålning 

utan bara försvårar för motståndaren att utvinna information från samtalsutväxlingar.     

Det är inte möjligt att undvika riskerna. Utmaningen är den ständigt pågående tekniska 

utvecklingen vilken inte kan förhindras utan istället måste följas och hanteras. Då människan 

måste leva går det inte att förbjuda allt farligt men det gäller att skapa en förståelse och 

medvetenhet för de risker och konsekvenser smarta mobiltelefoner genererar.  

Beaktas bör att det utifrån ett signalspaningsperspektiv föreligger risker med nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner vilka kan få förödande konsekvenser. Men det krävs inte utbildning för nyttjande 

av telefonerna i Försvarsmakten. För att handha andra ledningsstödssystem krävs utbildning. Men 

tillgång till en smart mobiltelefon, vilken riskerar taktisk, operativ och strategisk påverkan, kräver 

endast en kvittens med förbehållet att användaren tar del av säkerhetsbestämmelserna beskriva i 

Instruktion för användning av mobila enheter, mobiltelefoni och mobila teletjänster i 

Försvarsmakten.    

Genomfört arbete har påvisat flertalet risker med nyttjandet av smarta mobiltelefoner vid svenska 

markförband. Arbetet har fokuserat på ett markperspektiv men då resultaten inte är specifikt 

relaterade till markbaserade förband anses de allmängiltiga och även tillämpbara för övriga 

försvarsgrenar. 
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9 Diskussion 

Teoriramen för arbetet baseras på begreppet militär nytta enligt konceptet Military utility: A 

proposed concept to support decision-making. I arbetet fokuseras på riskindikatorerna inom 

ramen för faktorn militär effektivitet. Övriga faktorer med tillhörande indikatorer omhändertages 

endast i mindre omfattning vilket innebär att andra indikatorer vilka skulle kunna påverka 

resultatet riskerar exkluderas. En djupare undersökning av andra indikatorer hade kunnat ge en 

annan bild av militära onyttan och riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner.     

Jämfört med övriga tolkningar belyser vald teori kostnadsaspekten på ett tydligt sätt. Detta 

indikerar att konceptet framtagits för anskaffning eller jämförelse av två tekniska system snarare 

än bedömning av militär nytta eller onytta av befintliga system. Då arbetet inte jämför tekniska 

system kvantifieras inte framkomna risker vilket innebär att mindre och större risker inte 

särskiljs. Således framkommer inte till vilken grad riskerna påverkar militär onytta. 

Utgångspunkten för underökningsstrategin är ett icke-experimentellt angreppsätt och en intensiv 

undersökning bestående av enstaka eller jämförande fallstudier. Arbetet baseras emellertid på ett 

fiktivt scenario, vilket inte inträffat, varför fallstudiemetoden inte är fullt tillämpningsbar. Detta 

innebär avsaknad av metoddelar vilka skulle kunna påverka resultatet av arbetet.   

Dålig förståelse och riskmedvetenhet riskerar leda till minskat omhändertagande av smarta 

mobiltelefoner inom ramen för planerings- och genomförande processerna, med risk för 

konflikter inom elektromagnetiska spektrumet samt risk för att utsättas för lägesbestämning och 

därpå efterkommande indirekt bekämpning. Exempelvis omhändertager Svensk planerings- och 

ledningsmetod, SPL, inte riskerna från elektromagnetiska miljö om inte planeringslaget sedan 

tidigare besitter kunskap. Vikten att omhändertaga riskerna med nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner påvisas inte minst av de ryska väpnade styrkornas förmåga att uppfatta mål i 

ukrainakonflikten, och med korta tidsförhållanden utsätta dessa för fysisk bekämpning, endast 

baserat på elektromagnetisk signatur. 

Förändrat omvärldsläge tillsammans med de risker smarta mobiltelefoner genererar har därmed 

påkallat ett nygammalt tankesätt vad gäller exponering i elektromagnetiska spektrumet. Förmåga 

att operera i miljöer där motståndaren har förmåga till upptäckt, avlyssning och påverkan måste 

återtas.  
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Återgång krävs till uppträdande baserat på taktik och rutiner utan teknologiskt övertag vilket 

nyttjades före fokuseringen på internationell tjänstgöring. Nyttjande av rutiner tillämpbara under 

invasionsförsvaret är emellertid olämpligt då hoten förändrats varför en anpassning till dagens 

hot och risker krävs.  

Utmaningen ligger i att, bland försvarsmaktsanställda, skapa förståelse för de mångfacetterade 

risker smarta mobiltelefoner genererar. Då huvuddelen av de försvarsmaktsanställda nyttjar 

smarta mobiltelefoner, tjänstetelefoner såväl som privata, hade en obligatorisk utbildning 

innehållande riskmedvetenhet, baserat på föreliggande signalspaningshot, samt användarregler 

varit lämplig. Det är inte tillräckligt att respektive användare enskilt åläggs att informera sig om 

förstående risker och säkerhetsbestämmelser då detta varken kontrolleras eller följs upp.  

För att skapa förståelse för de risker smarta mobiltelefoner utsätter såväl individer som 

organisationen för krävs kontinuerlig praktisk övning och träning, inom såväl förband som på 

högre nivå.  

Övningar med anpassade scenarion bör genomföras där telekriginspel integreras i övningen och 

felaktigt agerande utifrån ett telekrigperspektiv får taktiska och operativa konsekvenser. På detta 

sätt lär sig såväl individer som organisation att hantera och kompensera för en motståndares 

signalspaning. Övas inte riskerna eller genereras ingen påverkan skapas ingen riskförståelse 

varvid felaktiga lärdomar och slutsatser dras avseende nyttjandet av smarta mobiltelefoner. 

Genom förståelse för motståndarens förmåga belyses vikten av ett restriktivt nyttjande av det 

elektromagnetiska spektrumet och därigenom reduceras effekterna från signalspaning. 

Scenarion är alla hypotetiska till sin natur men det innebär inte att de är godtyckliga. Scenarion 

beskriver en specifik situation och uppmärksammar särskilda faktorer. Fokusering och 

prioritering sker till särskilda händelseutvecklingar vilket bidrager till att belysa samt öka 

förståelsen. Ett scenario omhändertager emellertid inte alla aspekter av en specifik situation då 

kontexten och antalet påverkansfaktorer måste avgränsas. Det är heller inte möjligt att skapa 

typfall för alla eventuella situationer.  

Scenariot i undersökningen gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning av respektive 

typfall. Däremot anses det tillräckligt detaljerat för att belysa de centrala parametrarna för 

bedömning av riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner vid svenska markförband.  
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Scenarioterrängen utgår ifrån utbredningen av svensk skogs- samt träd- och buskmark baserad på 

landarealen fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen (SLU 2017). Statistiken påvisar en 

relativt jämn utbredning av Sveriges skogsyta varför en generisk terräng representerande svensk 

normalmark, oavsett landsdel, nyttjas i arbetet.  

Lokala terrängavvikelser har inte omhändertagits varför framräknade värden på upptäcktsavstånd 

för emitterad strålning inte skall beaktas som generellt gällande fakta utan som uppskattningar av 

verkligheten, baserade på scenariots premisser. Även andra faktorer och tekniska prestanda, både 

på mobiltelefonen och signalspaningsmottagaren, påverkar upptäcktsavståndet positivt såväl som 

negativt.  

Vid scenarioframtagningen har de allmängiltiga scenarioutvecklingsfaserna, och inte en specifik 

utvecklingsmetod, används. Scenariot gör därmed inte anspråk på att vara allomfattande. 

Användandet av en generell utvecklingsmetod, i form av de allmängiltiga 

scenarioutvecklingsfaserna, riskerar att faktorer och detaljer, vilka framkommit eller fördjupats 

tydligare vid användandet av en specifik utvecklingsmetod, förbigås. I arbetet har ett urval av 

risker med smarta mobiltelefoner i form av avlyssning, lägesbestämning och avslöjande av 

information genom dess GNSS- och geotaggningsfunktioner undersökts. Risk finns att samtliga 

perspektiv inte omhändertagits och att framtagna värderingskriterier, riskindikatorer, inte är 

fulltäckande. Då samtliga riskindikatorer inte omhändertagits i undersökningen riskerar dragna 

slutsatser vara baserade på ett tendensiöst underlag. Ett annat scenario med andra ingångsvärden 

hade kunnat generera andra riskindikatorer med ett annat resultat som följd.  

I undersökningen har endast data och prestanda vilka återfunnits i öppna källor nyttjats. Där så 

inte varit möjligt att frambringa information har antaganden gjorts. Ett motsvarande arbete med 

för signalspaningssystemet och mobiltelefonerna skarpa värden hade gett mer precisa svar på 

riskerna. Vidare har endast frekvensen 1000 MHz nyttjats i de teoretiska beräkningarna. Denna 

frekvens relateras huvudsakligen till GSM-nätet varför beräkningar för 2000 MHz, vilken nyttjas 

för 3G-nätet, och 2600 MHz, vilken nyttjas för 4G-nätet, hade kunnat ge ett andra 

upptäcktsavstånd och lobbredder.  

Vågutbredningsdämpningsnomogrammet som används är även några år gammalt och då 

landskapet ständigt förändras, och fler emitterade strålningskällor uppträder, hade ett uppdaterat 

nomogram möjligen gett andra resultat.  
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Vidare bygger de teoretiska beräkningarna på siffror vilka förutsätter att nyttosignal och 

bandbredd håller det termiska bruset på en låg nivå. Övriga brustyper vilka påverkar 

signalspaningssystemet har bortsetts ifrån. Termiskt brus uppkommer i alla elektriskt ledande 

material vid temperaturer över absoluta nollpunkten, -273° Celsius (0 Kelvin), på grund av att 

elektronerna i materialet hoppar. Elektronernas rörelse ger upphov till en fluktuerande spänning 

där varje elektron förorsakar korta spänningspulser. Detta ger upphov till en elektrisk ström med 

ungefärlig konstant medelamplitud benämnd termiskt brus (Wallander 2001, 46).  

Då bruseffekten (N) påverkas av temperaturen (T) och bandbredden (B), 𝑁 = 𝑘 ∙ 𝑇 ∙ 𝐵, där (k) är 

Boltzmans konstant (Ahlin et al. 2001, 126), uppstår en utmaning för signalspanaren. Större 

bandbredd ger ökad sannolikhet till upptäckt av nya signaler. Problemet är att stor bandbredd 

genererar högre brus. Detektering av signaler sker endast om emitterad signalstyrka är tillräcklig i 

förhållande till mottagarens känslighet samt att signalen är starkare än inställd signalstyrkenivå, 

tröskelvärde. Högre brusnivå höjer tröskelvärdet, så att inte mottagaren aktiveras av 

bakgrundsbruset, vilket riskerar leda till minskad upptäckt av svaga signaler. Avsökning med 

smalare bandbredd genererar lägre brus men riskerar istället missa signaler som ligger utanför 

bandbredden. Signalspanaren måste således kompromissa avseende bandbredden kontra bruset.  

Arbetets beräkningar förutsätter att signalspaningsmottagarens förstärkare har lågt brus, har en 

hög mottagarkänslighet samt lyssnar inom en smal bandbredd. Smalbandig spaning förutsätter 

noggrannhet avseende var i spektrumet intressanta frekvenser uppträder. I scenariot anses detta 

sannolikt då frekvensplaner för mobiltelefonin står att finna i öppen litteratur.  

Bara för att en mobiltelefon emitterar i det elektromagnetiska spektrumet likställts detta 

emellertid inte med att strålningen upptäcks. Teknisk möjlighet till upptäckt innebär inte 

automatisk upptäckt då tekniken endast är en beståndsdel och även människans kompetens och 

nyttjande av tekniken, signalspaningsutrustningen, avgör om emitterad strålning upptäcks. 

I arbetet används information till del hämtad från internet. Motivet till att internet nyttjas som 

informationskälla är att dagens tidskrifter i samma utsträckning publiceras på internet som i 

tryckt form samt att publicerad litteratur inom ämnet inte är uppdaterad på grund av 

teknikutvecklingens framskridande tempo.  
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Inhämtad internetinformation relateras till tekniska funktionsbeskrivningar samt händelser 

innefattandes smarta mobiltelefoner och dess risker ur en teknisk synvinkel. Trots källornas 

internetursprung anses de bidraga till arbetet då de är tekniska funktionsbeskrivningar och 

internetanvändare anses tekniskt upplysta varför felaktigheter skulle uppmärksammats och 

kommenterats. Påståendet styrks även av att flera av varandra oberoende källor beskrivit funktion 

och händelser på liknande sätt. Beaktats bör emellertid att all publicering på internet inte är 

sanningsenligt varför varje enskild nyttjad källa granskats källkritiskt.      

Informationen vilken legat till grund för undersökningen av en presumtiv motståndares förmåga 

är till huvuddel hämtat från amerikanska källor. Källorna bidrager med information om gällande 

ryska telekrigsystem, ibland inhämtat från ryska myndigheter, varför dessa analyseras källkritiskt. 

Ryssland har tradition av att nyttja informationskrigföring och då blanda fiktion och verklighet 

samt avsiktligt sprida felaktig eller vinklad information i egen såväl som i utländsk litteratur. Det 

finns heller ingen garanti för att amerikanska källor framställer rysk militär förmåga opartiskt 

varför källorna även av denna anledning granskats källkritiskt.  

Ryssland har i ukrainakonflikten haft incitament att påvisa telekrig- och signalspaningsförmågans 

betydelse och den ryska förmågan att nyttja den. Möjligheter finns därför att data och prestanda, 

hämtade från ryska offentliga källor, kan vara tillrättalagda för att påskina bättre eller sämre 

förmåga än vad verkligheten egentligen gör gällande. Inga källor med ryskt ursprung har använts 

varför nyttjad information inte verifierats eller falsifierats. Risk finns därmed att nyttjade källor är 

tendensiösa varvid svårigheter föreligger att i alla avseende verifiera äktheten. För att få 

ytterligare ett perspektiv har därmed även FOI-rapporter nyttjats. 

Vid beskrivning av teoretiska beräkningsmodeller har äldre faktalitteratur samt 

teknikkompendium och bildspel sammanställda av Försvarshögskolan nyttjats. Underlagen är 

inte nyproducerade vilket emellertid inte påverkat för arbetet då de fysiska naturlagarna 

fortfarande är gällande.  

Vågutbredningsdämpningar vilka nyttjas i de teoretiska beräkningarna är uppskattningar av 

verkligheten varvid de är förbundna med stora osäkerheter. Vid beräkningar anses det emellertid 

bättre att utgå ifrån nomogrammets värden än att räkna med fri rymd vilket skapat ännu större 

felmarginaler. Försvarshögskolans underlag har även kompletterats med faktalitteratur för att få 

en bredare och djupare förståelse för ämnet. 
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Då nyttjat materiel från Försvarshögskolan och FOI härstammar från statliga inrättningar inom 

försvarssektorn anses underlagen relevanta för detta militärtekniska arbete. 

10 Fortsatta studier 

Inriktningen för arbetet har varit att utifrån ett telekrigperspektiv, med inriktning från 

signalspaning, utröna riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner vid svenska markförband. 

I arbetet har ett urval av riskindikatorer utgående ifrån i arbetet framtaget scenario nyttjats. Ett 

annat scenario med andra ingångsvärden hade kunnat generera andra riskindikatorer och annat 

resultat. Ett motsvarande arbete utifrån ett telekrigperspektiv, med inriktning från 

telestörsändning, skulle därmed vara intressant att genomföra för att undersöka om motsvarande 

resultat framkommit. Inte minst påvisas behovet av ett sådant arbete utifrån erfarenheter från 

ukrainakonflikten där Ryssland i stor omfattning nyttjat telekrigföring både i form av 

signalspaning och telestörning.  

Vidare har arbetet identifierat riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner. Ett uppföljande 

arbete avhandlandes hur identifierade risker skall reduceras hade således varit intressant att 

genomföra.  

I arbetet har Försvarsmaktens inriktande dokument nyttjats som referenssystem vad gäller hur 

riskerna med smarta mobiltelefoner skall omhändertagas. För att skapa större förståelse hade en 

undersökning hur andra försvarsmakter ser på och hanterar riskerna varit intressant att 

genomföra. Intressant hade även varit att undersöka hur olika generationer ser på nyttjandet av 

smarta mobiltelefoner och vilka risker de förknippar med dessa. 

Ett arbete utforskande vilka risker som uppträder om en aktör har tillgång till hela 

mobiltelefonioperatörssystemet, vilket möjliggör uttagning av valfri information, hade även varit 

intressant att utforska för att se om detta på annat sätt påverkat riskerna med nyttjandet av smarta 

mobiltelefoner.  
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1 Mobiltelefonisystemet 

1.1 Global System for Mobile Communications, GSM 

Ett grundläggande cellulärt mobiltelefonisystem består av mobiltelefoner, basstationer och 

mobilteleväxlar (Rappaport 2002, 13). För kommunikation nyttjas två frekvensband, 900 MHz 

och 1800 Mhz (Wallander 2000 2018, 38-39). Abonnenterna i mobiltelefoninätet identifieras 

genom att respektive mobiltelefon innehåller ett Subscriber Identity Module kort, SIM-kort. SIM-

kortet innehåller en mikroprocessor och ett minne där abonnentens International Mobile 

Subscriber Identity nummer, IMSI-nummer, och kryptonyckel finns lagrade. IMSI-numret består 

av landskod, nätkod och abonnentidentitet. Abonnentidentiteten består av ett Mobile 

Identification Number, MIN-nummer, vilken är en nyckel till telefonnumret som lagras hos 

operatören. I mobiltelefoninätet sker kommunikationen med hjälp av SIM-korten (Wallander 

2000, 72, 90). GSM är det i världen dominerande mobiltelefonisystemet men har i Sverige ersatts 

av 3G och 4G.  

Basstationerna i mobiltelefoninätet består av antenner, antennbärare, vanligtvis mobilmaster, 

samt en eller flera radiosändare/radiomottagare benämnd tranceiver. Området vilket täcks av en 

signal från en basstationsantenn benämns cell. Varje cell betjänas av en basstation innehållandes 

en eller flera tranceivrar vilka nyttjar en frekvens för sändning och en för mottagning. 

Basstationerna är en förlängning av mobiltelefoninätet och innehåller endast utrustning för 

kommunikation med mobiltelefonerna samt för kanalkodning och kryptering. Basstationernas 

mobilmaster placeras i skärningspunkten mellan tre celler. I masttoppen monteras tre riktantenner 

inriktade mot var sin cell (Wallander 2000, 73). 

I GSM-nätet efterfrågas kontinuerligt signalstyrkan från mobiltelefonerna. Telefonerna svarar 

ungefär var tjugofemte minut samt i samband med samtal eller skickande av SMS. En påslagen 

telefon mottager därmed kontinuerligt signaler från basstationer varvid signalstyrkan jämförs 

(Städje 2015b). Mobiltelefonen kontaktar därefter basstationen med starkast signal för att skapa 

högsta möjliga talkvalitet och spara batteri.  
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Tillhör basstationen mobiltelefonens operatör släpps telefonen in. I annat fall kontaktas näst 

starkaste basstation och så vidare tills egen operatör hittas. När telefonen är i rörelse och byter 

cell upprepas proceduren. En påslagen mobiltelefon i rörelse genererar således mer emitterad 

strålning på grund av fler basstationsbyten.         

Basstationerna ansluts i sin tur till en basstationsstyrutrustning vilken styr flera basstationer. Om 

mobiltelefonen under ett samtal byter cell, och båda basstationerna styrs av samma 

styrutrustning, sköter denna omkopplingen mellan basstationerna, en så kallad ”handover”. För 

att sammankoppla trafikkanaler till sammanhängande talförbindelser nyttjas mobilteleväxlar 

vilka förbinder basstationsstyrutrustningarna (Wallander 2000, 74, 89).  

När mobiltelefonen anropar basstationen sänds identiteten, IMSI-numret, okrypterat då GSM-

nätet måste veta identiteten för att välja kryptonyckel. Först därefter krypteras signaleringen. Vid 

samtal sker dekryptering i basstationen vartefter signalen går till basstationsstyrutrustningen där 

den omkodas för vidaretransport till mobilteleväxeln. I mobilteleväxeln sker omkoppling till rätt 

trafikkanal. Signalen sänds därefter tillbaka till basstationsstyrutrustningen där talet kodas 

tillbaka för att åter transporteras till basstationen där talet krypteras med motpartens 

kryptonyckel. Samtalet sänds därefter ut i luften. Om mobiltelefonen under pågående samtal 

flyttas till en cell som styrs av en annan basstationsstyrutrustning sker omkoppling i 

mobilteleväxeln och trafikkanalen sänds till den andra basstationsstyrutrustningen. Alla byten 

sker utan att telefonörerna märker av det (Wallander 2000, 74-75, 105).  

Mobilteleväxlarna sammankopplas med ett trunknät vilket innehåller separata transitstationer 

alternativt är transitfunktionaliteten integrerad i mobilteleväxlarna. GSM-nätets anslutning mot 

yttervärlden består av en speciell telestation benämnd Gateway Mobile Switching Centre, GMSC. 

GMSC ombesörjer uppkoppling av trafikförbindelser mot yttervärlden men skapar även 

samtalsunderlag för samtal vilka antingen lämnats till andra operatörers nät eller tagits emot från 

andra nät (Wallander 2000, 76). 
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I mobiltelefonväxlarna finns en databas Visitor Location Register, VLC, vilken innehåller 

abonnentuppgifter för alla mobiltelefoner inom växelns serviceområde. När en mobiltelefon 

aktiveras inom en cell noteras detta i mobiltelefonväxelns serviceområde. Växeln kontrollerar då 

sin databas, VLC, avseende uppgifter om mobiltelefonens SIM-kort. Om uppgifter saknas hämtar 

databasen en kopia på abonnentuppgifter från en central databas Home Location Register, HLR 

(Wallander 2000, 77).  

När mobiltelefonen loggar in på GSM-nätet identifieras den av en databas benämnd Equipment 

Identity Register, EIR. Detta sker genom att mobiltelefonen sänder SIM-kortets IMSI-nummer. 

Mobiltelefonen sänder även ett International Mobile Equipment Identity nummer, IMEI-nummer, 

vilket identifierar telefonen. Varje GSM-operatör har en egen EIR-databas innehållande IMEI-

nummer vilka inte får användas i nätet exempelvis stulna mobiltelefoner. GSM-operatörerna har 

dessutom en gemensam databas Central Equipment Identity Register, CEIS, dit operatörerna 

rapporterar IMEI-nummer vilka inte får användas. Varje operatör har en egen kopia av CEIR-

databasen. Dessutom innehar operatörerna en Authentication Register databas, AUC, vilken 

innehåller uppgifter om varje abonnents kryptonyckel (Wallander 2000, 87). Mobiltelefoninätet 

beskrivs schematiskt i Figur 1. 

 

Cell 

Transitstation 

BSC 
BSC 

BSC 

BSC 

Mobilteleväxel 

Basstation 

Basstationsstyrutrustning 

Gateway Mobile Switching Centre 

GSM-operatör 

Trunknät 

Till andra nät och operatörer 

Figur 1. Schematisk beskrivning av mobiltelefoninätet (Wallander 2000). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-UPPSATS Sida 7 (17)  

Henrik Hilbertsson 2018-05-25 

  

1.2 3G 

Den stora skillnaden mellan GSM och 3G är hastigheten, att 3G-mobiltelefonerna alltid har 

förbindelse med nätet samt att 3G-nätet är tillverkat för integrering med internet. GSM nyttjar 

kretskopplad telefoni vilket innebär att abonnenterna disponerar en obruten förbindelse så länge 

samtalet är uppkopplat. Vid avslutat samtal bryts förbindelsen. Större datamängd i 3G kräver 

istället paketförmedlad överföring, motsvarande överföringen på internet. Påslagna 3G-

mobiltelefoner har ständig uppkoppling med nätet men ingen upp- eller nedkoppling sker 

förutom när mobiltelefonen slås på och av. Det är emellertid endast vid samtal, kontroll av e-post 

eller inhämtning av webbsidor som plats upptas i 3G-nätet. (Lotsson 2004).   

3G-mobilnätet nyttjar högre frekvenser än GSM-nätet, 2100 MHz. Högre frekvenser ökar 

bandbredden men ger kortare räckvidd. En ökning av basstationernas uteffekt skulle öka 

räckvidden men för en fördubbling av räckvidden krävs en fyrdubbling av effekten vilket skulle 

generera starka radiosignaler i närheten av basstationerna. Därför byggs istället näten med flera 

basstationer med lägre effekt (Lotsson 2004).      

I GSM-nätet har varje mobiltelefonsamtal ensamrätt till en viss frekvens på en viss tid och plats. 

GSM-samtalen delas upp i småbitar varvid flera samtal använder samma frekvens i olika 

tidsluckor, tidsdelningsmultiplex. Signalstyrkan kan därmed anpassas så att den inte blir högre än 

nödvändigt. Nackdelen är att varje samtal tar upp plats i etern under hela samtalet, även under 

icke samtalstid. I 3G-nätet slås alla samtal ihop till en sammansatt signal vilken når alla 

mobiltelefoner i området. Detta benämns koddelning eller Code Division Multiple Access, 

CDMA. Fördelen är att varje mobiltelefon endast tilldelas nödvändig kapacitet. Om samtalet är 

tyst skickas ingen data men samtalet bryts inte. Nackdelen är att basstationens signalstyrka inte 

kan anpassas till enskilda mobiltelefoner utan alla emottager samma basstationssignal övertiden. 

GSM-nätet anpassar signalstyrkan men misshushåller med datakapacitet medan 3G-nätet 

anpassar datakapaciteten men misshushåller med signalstyrkan (Lotsson 2004).    

I 3G-nätet skickas en ström av paket till basstationen som läser av adressinformationen och 

skickar den vidare. Därmed krävs ingen förbindelse hela vägen. Paket från många avsändare till 

många mottagare blandas fritt. Nätet behöver därmed inte reservera kapacitet för specifik 

information utan skickar paketen direkt. Paketförmedlingen möjliggör samtidig kommunikation 

med flera mottagare parallellt (Lotsson 2004).   
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1.3 Long Term Evolution, LTE/4G 

I 4G-nätet färdas all trafik med paketdata vilket är en skillnad mot GSM-nätet och 3G-nätet där 

röst- och videosamtal nyttjar kretskopplad teknik. Skillnaden mellan LTE och 3G-standarden är 

överföringen av signalerna. LTE använder moduleringstekniken Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing, OFDM, vilket innebär att frekvensbandet delas upp i ett stort antal smala kanaler 

varvid datatrafiken packas i flertalet parallella sändningar. En annan teknikskillnad är Multiple 

Input Multiple Output, MIMO, vilket innebär nyttjande av flera sändare och mottagare med 

varsin antenn för att skapa bättre mottagning och därmed möjlighet till högre hastigheter. 

Ytterligare en skillnad mellan 3G och LTE är att LTE har ett frekvensutrymme kring 2600 MHz 

vilket innebär hög kapacitet. Men den viktigaste förbättringen är mindre fördröjning i nätet då 

LTE är tänkt som en ren datatjänst. LTE kan därmed inte ersätta 3G för vanlig telefoni. Taltrafik 

är av sekundärt intresse även om uppkopplingen kommer användas för IP-telefonitjänster 

(Nordling 2013).  

1.4 Mobiltelefonins baksida 

Sårbarheterna med mobiltelefonin är bland annat avlyssning. För att avlyssna mobiltelefoner 

krävs tillgång till IMSI-numret vilket inhämtas med så kallade IMSI-catchers.  

För att säkra talkvalitet och spara batteri har mobiltelefoner en inbyggd funktion att alltid nyttja 

starkaste basstationen. Om en stark falsk basstation upprättas i närheten av abonnenten kan 

således trafiken avlyssnas. 25-50 mW uteffekt är tillräckligt för att överta från en äkta basstation 

på ett par kilometers avstånd (Städje 2015a). 

Därefter nyttjas två olika metoder. Antingen är telefonen som skall spanas på känd, då räcker det 

att vänta på rätt IMSI-nummer, eller så är syftet att ta reda på telefoner i närområdet för att agera 

i ett senare skede. IMSI-numret vilket behövs för att spana mot specifika telefoner fås antingen 

genom tvång från mobiltelefonioperatören eller genom visuell spaning på mobiltelefonanvändare 

och se när telefonen loggas in på den falska basstationen och därigenom komma över numret 

(Städje 2015a).   

När önskat IMSI-nummer inhämtats tvingas mobiltelefonen lämna ifrån sig information. 

Telefonförbindelsen är krypterad men kryptot är svagt. GSM krypteras med två olika krypton 

vilka har samma nyckel, A5/1 dekrypterad på 30 minuter och A5/2 dekrypterad i realtid. 
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Möjlighet finns även att i GSM nyttja 3G-kryptering A5/3, vilket är svårforcerbart, men 

basstationen kan forcera krypteringen till något av de enklare eller tvinga bort krypteringen. 

Kryptonyckeln kan inte inhämtas från abonnentens mobiltelefon då den ligger på SIM-kortet men 

den är möjlig att utvärdera. I konversationen med abonnentens telefon dekrypteras A5/2 kryptot 

löpande varvid nyckeln utvärderas. Kryptonyckeln placeras sedan i infiltratörens falska 

uppringningstelefon vilken kontaktar den äkta basstationen som kräver rätt kryptonyckel. 

Därefter möjliggörs inspelning av samtal och sms. Precis som äkta basstationer loggar även 

kommersiella falska basstationer telefoner i närheten, kryptonycklar, telefoners IMSI-nummer 

samt mail och bilder (Städje 2015a). Principen för avlyssning illustreras i Figur 2. 

Vid avlyssning av mobiltelefoni sänds signalen vidare till basstationen med IMSI-catcherns SIM-

kort. IMSI-catchern kräver således eget abonnemang vilket innebär att mobiltelefoniioperatörerna 

kan se vilket abonnemang som avlyssnat telefonen. Det tar emellertid troligtvis tid längre tid att 

analysera loggfilerna än att för avlyssnaren byta SIM-kort i IMSI-catchern.  

IMSI-catchers finns idag på marknaden hos flera företag såsom amerikanska Stingray och 

israeliska Septier, illustrerade i Figur 3 och Figur 4. Möjlighet finns även att bygga mindre 

varianter bestående av två mobiltelefoner och en dator till bråkdelen av priset från de som de 

kommersiella företagen levererar. 

Figur 2. Principskiss för en falsk basstation och konversationen mellan en infiltratör och en avlyssnad mobiltelefon. Mobiltelefonen söker 

starkaste basstation. När starkaste basstation är funnen överlämnas telefonen. När infiltratören kommit över IMSI-nummer och 

kryptonyckel kan en falsk abonnent skapas och en äkta basstation ringas upp varvid samtalet förs vidare utan att Abonnent A vetskap 

(Städje 2015a).   

Tele
nät

Mobiltelefonen efterfrågar starkaste basstationen. 
Starkaste basstationen efterfrågar IMSI- och IMEI-nummer. 

Mobiltelefonen överlämnar IMSI- och IMEI-nummer. 

Basstationen väljer kryptering. 
Mobiltelefonen väljer kryptering. 

Basstationen efterfrågar var mobiltelefonen vill ringa. 

Mobiltelefonen svarar med önskat abonnentnummer. 
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Figur 3. IMSI-catcher Stingray (Google 2018a). Figur 4. IMSI-catcher Septier (Google 2018b). 

2 Global Navigation Satellite System, GNSS 

GNSS är ett samlingsnamn för de satellitsystem som används för global navigering och 

positionering. I första hand omfattas GNSS av amerikanska Global Positioning System, GPS, och 

ryska Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, GLONASS. Ett europeiskt system 

Galileo och ett kinesiskt system BeiDou är under uppbyggnad. Huvuddelen av dagens GNSS-

mottagarsystem tar emot och kombinerar signaler från GPS och GLONASS (Lantmäteriet 

2018a).  

GNSS-mottagare finns i flera utföranden varvid enklare används i smarta mobiltelefoner. 

Grundprincipen för GNSS-mottagare är densamma för alla. Kodade radiosignaler, innehållande 

navigationsmeddelande samt status- och tidsangivelser, sänds från satelliterna till GNSS-

mottagarna. I mottagarna genereras, vid samma tidpunkt, identiska signaler vilka sedan jämförs 

med mottagen signal. Uppmätt skillnad mellan mottagen och genererad signal översätts till en 

tidsskillnad vilken ger information om tiden för signalen att färdas till GNSS-mottagaren. Med 

hjälp av tiden och ljusets hastighet kan sträckan mellan satellit och GNSS-mottagare beräknas 

(Lantmäteriet 2018b). Information från flera satelliter jämförs och med en matematisk modell 

bestäms exakt position. 

Satelliterna styrs och kontrolleras via ett antal markstationer, för GLONASS i huvudsak 

utplacerade i Ryssland, och för GPS i huvudsak utplacerade längs ekvatorn. Markstationerna 

följer satelliternas banor och har vid behov möjlighet att korrigera dessa. Dessutom styr 

markstationerna informationen som satelliterna sänder ut (Lantmäteriet 2018c).  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRt5rk4PPZAhUiM5oKHUB9AO8QjRx6BAgAEAU&url=http://oklahomawatch.org/2016/04/10/okla-authorities-have-or-use-controversial-cell-phone-tracker/&psig=AOvVaw3j8khoR38G7cqbRcGXDAJa&ust=1521389721820062
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUl7q44fPZAhUlOpoKHYMGC8AQjRx6BAgAEAU&url=https://www.scoop.it/t/small-computers/p/4033204497/2014/12/08/android-imsi-catcher-detector-aimsicd-by-secupwn&psig=AOvVaw2kqufLM9Eh4hv7iOvkyaig&ust=1521389952888307
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3 Försvarsmaktens instruktioner för användning av mobila enheter 

Då mobiltelefoni, såsom smarta telefoner, används i ökande omfattning inom Försvarsmakten 

finns ett behov av att inom myndigheten reglera användningen. Instruktionerna för användning av 

mobiltelefoni gäller i fred, kris och beredskap och skall användas som styrning och stöd för 

samtliga användare inom Försvarsmakten. 

I Instruktion för användning av mobila enheter, mobiltelefoni och mobila teletjänster i 

Försvarsmakten relateras emellertid endast ett fåtal av instruktionens allmänna bestämmelser till 

telekrighotet. De mest relevanta handlingsreglerna är att privata mobila enheter inte får användas 

för tjänstebruk eller anslutas till myndighetens nätverk samt att Försvarsmaktens personal i 

möjligaste mån skall bibehålla sitt telefonnummer oavsett tjänstgöringsplats. I de övergripande 

säkerhetsbestämmelserna redogörs för att sekretessbelagda uppgifter inte får diskuteras i tal eller 

lagras på mobila enheter om inte utrustningen godkänts för ändamålet. Vidare framgår att mobila 

enheter med tillhörande abonnemang skall skyddas från obehörig åtkomst samt att de inte får 

medföras in lokaler eller utrymmen vid muntlig delgivning eller visning av uppgifter inplacerade 

i informationssäkerhetsklass Hemlig/Confidential eller högre (Försvarsmakten 2013a, 1-4).  

I Instruktion FM AP Mobil i Iris framgår krav och villkor för användning av mobiltelefoner med 

åtkomst till Iris. Under allmänna förhållningsregler framgår att användare är skyldiga att ta del av 

säkerhetsbestämmelser och underlag vilka beskriver riskerna förknippade med användningen av 

mobiltelefoner. Under användning och lagring framgår att mobiltelefoner utrustade med trådlös 

nätverksuppkoppling, WiFi, endast får uppkopplas mot av användaren känt trådlöst nätverk 

(Försvarsmakten 2013c).  

Varje anslutning skall dessutom vara övervägd och nödvändig. Användarna ansvarar dessutom 

för att i tjänsten inte tillåta platspositionering eller geotagga bilder samt att nyttja allmänna 

lokaliseringstjänster, GPS positionering, WLAN, Bluetooth, GPS och datatrafik restriktivt. I 

instruktionen framgår även att privatägda SIM-kort inte får användas i FM AP Mobil. Under 

användartips för hur mobila enheter skall skyddas framgår att om mobiltelefonen, exempelvis vid 

besök, måste lämnas bort och lagras utan egen kontroll så bör den förvaras i en säkerhetspåse 

(Försvarsmakten 2013c, 4-9).  
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4 Beräkningar lägesbestämning typfall fred 

4.1 Ledning 

För att uppskatta hur långt ifrån en signalspaningsmottagare kan inhämta mot en mobiltelefon 

nyttjas länkbudgetberäkning, ekvation (4.1), beskrivit i Figur 5. Mobiltelefonen sänder med 

effekten (Ps) och mobiltelefonantennen har en antennvinst (Gs) vilken förstärker signalen. Utsänd 

signal mellan mobiltelefonen och signalspaningsmottagaren dämpas på grund av 

vågutbredningsdämpningen (L). Mottagen signal i signalspaningsmottagaren förstärks av 

antennvinsten (Gm) vilket resulterar i mottagen effekt (Pm) (Ottoson 1999, 3.20). 

  

𝑃𝑚 =
𝑃𝑠∙𝐺𝑠⋅𝐺𝑚

𝐿
[𝑊]   (4.1) 

 

Pm: Signalspaningsmottagarens mottagna effekt. 

Ps: Mobiltelefonens uteffekt. 

L: Vågutbredningsdämpning mellan mobiltelefon och signalspaningsmottagare. 

Gs: Mobiltelefonens antennvinst i riktning mot signalspaningsmottagaren. 

Gm: Signalspaningsmottagarens antennvinst i riktning mot mobiltelefonen. 

Vågutbredningsdämpningen över svensk normalmark hämtas ur nomogram nedan. I 

nomogrammet graderas vågutbredningsdämpningen i decibel varvid omvandling krävs till 

gånger. Vid omvandlingen nyttjas ekvation (4.2) (Nordling, Österman 2015, 242). 

𝑋 [dB] =  10 𝑙𝑜𝑔10 ∙ 𝑌 [gånger]  𝑌 [gånger] = 1 · 10
(

𝑥[𝑑𝐵]
10

)
 

(4.2) 
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Figur 5, Länkbudgetberäkning. 
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Vid uppskattningen antas signalspaningsmottagaren ha en mottagarkänslighet på -104 dBm. 

Mottagarkänsligheten omvandlas till watt enligt ekvation (4.3) (Wallander 2001, 298). 

  

𝑃 [dBm] =  10 𝑙𝑜𝑔10  ∙ 𝑃 [mW]  (4.3) 

En mottagarkänslighet på -104 dBm innebär att minsta mottagen signalstyrka för fullgod 

mottagning måste överstiga 40·10-15 W enligt beräkning (4.4). Mobiltelefonsignaler överstigande 

40 fW kan således upptäckas och lägesbestämmas av signalspaningsmottagaren.  

𝑃 [dBm] =  10 𝑙𝑜𝑔10  ∙ 𝑃 [mW]  𝑃 [mW] =  10
(

𝑃[𝑑𝐵𝑚]
10

)
  

10
(

𝑃[𝑑𝐵𝑚]
10

)
= 10(

−104
10

) ≈ 40 ∙ 10−12 𝑚𝑊 = 40 ∙ 10−15 𝑊 = 40 𝑓𝑊 

(4.4) 

 

För att uppskatta avståndet på vilken en signalspaningsmottagare med ovanstående prestanda kan 

upptäcka en mobiltelefon nyttjas länkbudgetberäkning. Mobiltelefonens uteffekt (Ps) antas vara 1 

W och antennvinsten (Gs) 1 gånger. Signalspaningsmottagarens antennvinst (Gm) antas vara 100 

gånger och mottagen effekt (Pm) är 40 fW.  Uppskattningen förutsätter att mobiltelefonen sänder 

på 1000 MHz med en antenn två och en halv meter över markytan. Signalspaningsmottagarens 

antenn antas vara lokaliserad tio meter över markytan. Maximal vågutbredningsdämpning, hur 

mycket dämpning signalen tål, för att signalspaningsmottagaren skall uppfatta mobiltelefonens 

sändning beräknas genom länkbudgetberäkning enligt ekvation (4.5). Utifrån ovanstående 

parametrar blir vågutbredningsdämpningen 2,5 ∙ 1015 gånger. 

 

𝑃𝑚 =
𝑃𝑠 ∙ 𝐺𝑠 ∙ 𝐺𝑚

𝐿
  𝐿 =

𝑃𝑠 ∙ 𝐺𝑠 ∙ 𝐺𝑚

𝑃𝑚
 =

1 · 1 · 100

4 · 10−14
≈ 2,5 ∙ 1015 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 

(4.5) 

 

Då vågutbredningsdämpningen i vågutbredningsdämpningsnomogrammet graderas i decibel 

måste framräknat värde omvandlas till decibel (dB). 2,5 ∙ 1015  gånger omvandlat till decibel 

beräknas till 154 dB enligt ekvation (4.6) (Nordling, Österman 2015, 242). 

 

𝑋 [dB] =  10 𝑙𝑜𝑔10  ∙ 𝑌 [gånger] =  10 𝑙𝑜𝑔10 ∙ 2,5 · 1015 ≈ 154 𝑑𝐵 (4.6) 
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Vid en vågutbredningsdämpning (L) på 154 dB över svensk normalmark vid 1000 MHz 

framkommer ett maximalt avstånd på tjugotre kilometer, hämtat ur nomogram nedan, på vilket 

signalspaningsmottagaren kan upptäcka en mobiltelefon med 1 W uteffekt.  

Om signalspaningsmottagarens antennvinst (Gm) minskas till 1,5 gånger, övriga parametrar 

bibehålls, blir vågutbredningsdämpningen enligt ekvation (4.7) 3,75 ∙ 1013 gånger. 

 

𝑃𝑚 =
𝑃𝑠 ∙ 𝐺𝑠 ∙ 𝐺𝑚

𝐿
  𝐿 =

𝑃𝑠 ∙ 𝐺𝑠 ∙ 𝐺𝑚

𝑃𝑚
 =

1 · 1 · 1,5

4 · 10−14
≈ 3,75 ∙ 1013 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 

(4.7) 

 

Omvandlat till decibel, enligt ekvation (4.8), blir dämpningen 136 dB.  

 

𝑋 [dB] =  10 𝑙𝑜𝑔10  ∙ 𝑌 [gånger] =  10 𝑙𝑜𝑔10 ∙ 3,75 · 1013 ≈ 136 𝑑𝐵 

 

(4.8) 

Vid en vågutbredningsdämpning (L) på 136 dB över svensk normalmark vid 1000 MHz 

framkommer ett maximalt avstånd på elva kilometer, hämtat ur nomogram nedan, på vilket 

signalspaningsmottagaren kan upptäcka en mobiltelefon med 1 W uteffekt. 

Genomförda beräkningar påvisar att signalspaningsmottagaren har möjlighet att upptäcka 

mobiltelefoner på upp till elva kilometer alternativt tjugotre kilometers avstånd beroende på 

antennvinsten.  

Signalspaningsmottagaren upptäcker emellertid inte alla mobiltelefoners emitterade strålning 

inom tjugotre kilometers avstånd. För upptäckt uppskattas i arbetet att mobiltelefonens emitterade 

strålning måste inkomma i signalspaningsantennens 3 dB-lobvinkel vilket är den vinkelsektor (𝜃) 

där direktiviteten (riktverkan), effekttätheten, befinner sig inom sitt halva maximalvärde, 

illustrerat i Figur 6.  
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För att få en uppfattning om signalspaningsantennens lobvinkel (𝜃) antas en riktantenn och ett 

tvådimensionellt horisontalplan. I arbetet relateras till förhållandet mellan 

signalspaningsmottagarens antennvinst (Gm) och en i horisontalplanet rundstrålande dipolantenns 

antennvinst (Gs). Ett matematiskt uttryck för förhållandet mellan signalspaningsantennens 

lobvinkel och antennvinst relaterat till dipolantennens lobvinkel och antennvinst formuleras. 

Uttrycket beskrivs i ekvation (4.9). 

 

𝐺𝑠
𝐺𝑚

≈  
𝜃¯

6400¯
   𝜃¯ =

 6400 ∙ 𝐺𝑠
𝐺𝑚

 [mils]  
(4.9) 

 

Lämpligaste enheten i militär verksamhet är inte alltid grader varför enheten mils nyttjas i 

ovanstående matematiska uttryck. I fält nyttjas radianens egenskaper i form av bågmått. En 

sträcka av en meter vilken iakttas på en kilometers avstånd upptar en vinkel på ungefär en 

milliradian. Antalet milliradianer på ett helt varv är 2000·π ≈ 6283,2. Avrundat till närmaste 

hundratal erhålls enheten streck där 1 streck utgör 1/6300 varv. Vid en sämre approximation 

utgör 1 mils 1/6400 varv (Andersson 2007, 70-71).    

Lobbredden på ett visst avstånd beräknas sedan enligt ”streckformeln” beskriven i ekvation 

(4.10). 

𝐿𝑜𝑏𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 [𝑚] = 𝑙𝑜𝑏𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝜃¯ 
[𝑚𝑖𝑙𝑠] ∙ 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 [𝑘𝑚]  (4.10) 

Figur 6. Vinkelsektor (𝜃) där direktiviteten, effekttätheten, befinner sig inom sitt halva maximalvärde. 

𝜃 3dB = lobbredd 

Signalspaningsmottagare 

Upptäcktsavstånd 
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Vid uträkning av lobvinkeln nyttjas ekvation (4.9). Signalspaningsmottagarens antennvinst (Gm) 

uppgår till 100 gånger och dipolantennens antennvinst (Gs) till 1,5 gånger. Då arbetet utgår ifrån 

en i horisontalplanet rundstrålande dipolantenn uppskattas antennvinsten till 1,5 gånger. Detta 

baseras på att en isotrop antenn, vilken sänder lika i alla riktningar, har en antennvinst på 1 gång. 

En i horisontalplanet rundstrålande dipolantenns antennvinst, vilken inte sänder varken uppåt 

eller nedåt, uppskattas till 1,5 gånger. Signalspaningsantennens lobvinkel (𝜃¯) beräknas enligt 

ekvation (4.11). 

 

𝜃¯ =
 6400 ∙ 𝐺𝑠

𝐺𝑚
  

6400 ∙ 1,5

100
=  96 𝑚𝑖𝑙𝑠  

(4.11) 

 

För att beräkna lobbredden på ett visst avstånd nyttjas ”streckformeln”, ekvation (4.10). 

 

𝐿𝑜𝑏𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 = 𝑙𝑜𝑏𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 (𝜃¯) ∙ 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡  96 ∙ 23 = 2208 𝑚 (4.12) 

 

För att uppskatta signalspaningsantennens storlek nyttjas ekvation (4.13). 

  

𝜃¯ =
𝜆

𝑑
 [rad] ≈

1000∙ 𝜆

𝑑
[𝑚𝑟𝑎𝑑 ≈ 𝑚𝑖𝑙𝑠] 𝑑 ≈  

1000∙ 𝜆

𝜃¯
  (4.13) 

 

För att beräkna våglängden nyttjas ekvation (4.14) där våglängden (λ) är kvoten mellan 

ljushastigheten (v) och frekvensen (f) (Nordling, Österman 2015, 260). 

 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 [m] (4.14) 

 

Våglängden för mobiltelefonens sändning beräknas enligt ekvation (4.14).   

𝜆 =
𝑐

𝑓
 =  

3 · 108 

1 · 109
 = 0,3 m  

(4.15) 

Signalspaningsantennens storlek beräknas enligt ekvation (4.13) till 3,1 m.    

𝑑 ≈
1000 ∙  𝜆

𝜃¯
≈

1000 ∙ 0,3

96
≈  3,1 𝑚  

(4.16) 
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5 Vågutbredningsdämpningsnomogram över svensk normalmark 

vid 1000 MHz 

 


