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Sammanfattning: Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den 

övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika 

dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av 

att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. I takt med att nya system tillförts, har därmed 

också den burna vikten för den enskilde soldaten ökat. 

Undersökningen har genomförts som en komparativ studie av olika typer av obemannade 

markfarkoster, så kallade UGV-system, genom att deras möjligheter och begränsningar har 

analyserats och jämförts utifrån de krav som ställs av scenariot, och av den militära 

användaren, vid lösandet av en specifik taktisk uppgift. Kriterierna för jämförelse har med 

hjälp av konceptet militär nytta, framtaget av Andersson et al (2015), tagits fram ur scenariot.   

Studien kan konstatera att den militära nyttan med dessa UGV-system är att soldaternas egen 

rörlighet och uthållighet ökar, samtidigt som den skaderisk som tunga bördor innebär 

minskar. En soldat som inte är utmattad efter att ha burit tung utrustning har en högre 

stridsberedskap och agerar med större skärpa. Förbandens operativa rörlighet och uthållighet 

ökar också och beroende på vilket UGV-system som används återfinns olika grader av 

militär nytta. 
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Abstract: Historically, soldiers on foot have carried their personal equipment. Other 

equipment that the soldier needed was often transported in wagons drawn by different beasts 

of burden. As the high operational tempo, and above all, forward speed has increased, the 

need to carry all necessary equipment also has grown. And, as new systems have been added, 

the load to carry for the individual soldier has thus increased.   

The survey has been conducted as a comparative study of different types of unmanned 

ground vehicles, so-called UGV systems, by analyzing their possibilities and limitations 

based on the requirements of the scenario and also the requirements by the military user in 

solving a specific tactical task. The criteria for comparison have been developed from the 

scenario using the concept of military utility, developed by Andersson et al. (2015). 

The study concludes that the military benefits connected to the UGV systems are that the 

individual mobility and endurance of the soldiers increases, and that the risk of injuries from 

carrying heavy loads decreases. A soldier not exhausted from carrying heavy loads has a 

higher combat preparedness and acts with greater focus. The operational mobility and 

endurance of the unit also increases and, depending on which UGV systems are used, 

different degrees of military benefit are to be found.      
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1  Inledning 

 

Historiskt har soldater till fots, fram till 1800-talet, burit personlig utrustning vägandes 

ungefär upp till 15 kg (Knapik, 2004, 45). Den övriga utrustningen, som soldaten behövde, 

transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt 

framryckningshastigheten har ökat, har också behovet av att bära med sig all nödvändig 

utrustning ökat. Att soldater i alla tider har klagat över att den burna utrustningen och vapnen 

har varit för tunga är inget nytt. Det som är det nya är att i takt med att nya system tillförts, 

har därmed också den burna vikten för den enskilde soldaten ökat.  Den uppskattade 

viktökningen på buren utrustning, sett från Napoleon dagar fram till vad som bars av 

amerikanska rangers under Kuwaitkriget, är cirka 40 kg (Knapik, 2004, 46). 

Idag bär den svenske soldaten som strider till fots, förutom sin egen personliga beväpning och 

stridsväst inklusive ammunition, skyddsutrustning i form av hjälm, skyddsväst, och 

skyddsmask. Utöver det bärs också kommunikationsutrustning, navigeringsutrustning, sikten, 

NVG (utrustning som medger observation i mörker) och eventuellt även så kallade CID-
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system (Combat Identification System), det vill säga system som skall förhindra 

vådabekämpning av egna förband samt batterier till alla dessa system. 

Övrig utrustning som soldaten behöver, ombyten, mat, vatten, extra ammunition med mera, 

får också bäras av den enskilde soldaten vilket blir ett problem då mängden av förnödenheter 

inte blir tillräcklig. Att träna soldater i att bära tungt under lång tid är tidskrävande då 

soldaterna behöver byggas upp, både mentalt och fysiskt. Skaderisken höjs också när den 

burna utrustningens vikt ökar (Roy et al, 2012). Ökad vikt på utrustningen innebär att 

soldatens rörlighet och uthållighet minskar. Minskad rörlighet och uthållighet försämrar även 

soldatens uppmärksamhet vilket reducerar stridsförmågan samt ökar risken för att bli 

överraskad av motståndaren.  

1.1 Sensorer  

”Sensorer är för vapen- och ledningssystem vad de fem sinnena är för människan” (Artman 

och Westman, 2007, 12). Sensorer samlar in information som sedan bearbetas för att få 

beslutsunderlag. Sensorer är alltså en förutsättning för att få fram beslutsunderlag. Ju högre 

kvalitet på informationen en beslutsfattare har tillgång till, desto visare och bättre 

underbyggda beslut kan då en beslutsfattare ta (Artman och Westman, 2007, 12-13). 

Teknikens utveckling i allmänhet och för sensorer i synnerhet har givit vid handen att dessa 

har fått större täckning, ökad räckvidd och högre upplösning. Kapaciteten hos sensorer att 

verka i mörker och dåligt väder har också ökat. Genom att kombinera en sensor med annan 

teknisk utrustning, lämplig för det aktuella ändamålet, ges möjligheter till att detektera, 

lokalisera, klassificera, och identifiera ett objekt (Artman och Westman, 2007, 15). 

1.1.1 IR-sensor 

Infraröd eller i vardagligt tal IR är det våglängdsområde som ligger direkt utanför det visuella 

(synliga) området. Det gemensamma som olika IR-sensorer har, oavsett efter vilka principer 

de arbetar, är att de detekterar emitterad strålning från ett objekt (Artman och Westman, 2007, 

56). Det finns tre så kallade atmosfärsfönster där atmosfären inte dämpar strålning som 

emitteras från ett objekt i högre grad. IR-sensorer som är känsliga inom dessa 

våglängdsområden, det vill säga nära infraröda (NIR) och termiskt infraröda (TIR) används 

huvudsakligen i militär utrustning (Artman och Westman, 2007, 56).  

”Själva detektorn i en IR-sensor som reagerar på den infallande IR-strålningen kan vara av 

olika typer: termisk detektor eller fotondetektor” (Artman och Westman, 2007, 57). Det som 

är styrande för hur en sensor uppfattar ett objekt är kontrasten mellan objektet och den 
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aktuella bakgrunden. ”En svart prick syns tydligt på en vit yta. På samma sätt syns ett varmt 

objekt tydligt mot en kall bakgrund i en IR-kamera” (Artman och Westman, 2007, 16).   

IR-sensorer har flera fördelar, en är att den just har hög kontrast vilket underlättar vid 

detektion av ett objekt, en annan är att den fungerar både under dagtid och i totalt mörker. 

Ytterligare en fördel är att den kan detektera objekt dolda bakom rök och dimma. Det finns 

även nackdelar med IR-sensorer, en av dem är att de inte kan detektera ett objekt bakom 

vanligt fönsterglas, en annan är att de har dåligt skärpedjup. IR-sensorer har även svårt för att 

identifiera objekt, då konturer som har samma temperatur inte kan urskiljas (Artman och 

Westman, 2007, 69).  

1.1.2 RADAR 

Radar (Radio Detection and Ranging) är en utrustning och metod som används för att 

upptäcka, lokalisera och karakterisera objekt genom att den belyser dessa med 

elektromagnetiska vågor. Radarutrustningen sänder ut en signal som riktas mot ett objekt med 

hjälp av en antenn, signalen reflekteras av objektet och fångas upp av en mottagare och på så 

vis kan i första hand avstånd, riktning och hastighet bestämmas (Alm et al, 2004, 54).  

1.1.3 LIDAR 

Lidar står för Light Detection and Ranging. En lidar kan bestämma ett objekts avstånd och 

hastighet, och om man använder hög avståndsupplösning kan ett objekts tredimensionella 

struktur registreras. Den tredimensionella strukturen kan sedan användas för klassificering 

och i bästa fall även för identifiering. En lidars förmåga att i realtid avbilda sin omgivning i 

tre dimensioner med hög upplösning, en så kallad 3D-lidar, används ofta av autonoma 

farkoster för navigering, hinderindikering och styrning (Alm et al, 2004, 47, 49).  

1.1.4 Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 

Satellitbaserade positionssystem, Global Navigation Satellite Systems (GNSS), har genom det 

amerikanska systemet GPS – Global Positioning System – fått en betydande roll inom många 

områden under den senaste 20–25-årsperioden. GPS ger möjlighet till navigation, 

tidsöverföring och positionsbestämning över hela världen, då dess utformning innebär att det 

finns minst fyra satelliter tillgängliga (över 5 graders elevation) jorden runt under 99.9 

procent av tiden. Positionsbestämningen kan ske dygnet runt, oberoende av väder, i realtid. 

Positionsbestämning med GPS bygger på att avstånden från minst fyra satelliter till 

mottagaren bestäms genom noggrann gångtidsmätning. GPS är ett passivt system med hög 
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inbyggd noggrannhet. Positionen från GPS fås i referenssystemet WGS84 som ger positionen 

med longitud och latitud (Lantmäteriet, 2003).  

 

1.2 Tidigare studier inom området 

De studier som tidigare bedrivits inom området är främst amerikanska. Anledningen till detta 

faktum är att de största och flesta tillverkarna av obemannade farkoster verkar i USA (Holste 

et al., 2009).  

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Grand Challenge 2004 och 2005 var 

pristävlingar där målet var att stimulera amerikansk uppfinningsrikedom för att påskynda 

utvecklingen av autonoma fordonsteknologier som kan tillämpas på militära krav. Inget av 

UGV-systemen som ställde upp 2004 lyckades genomföra hela tävlingen. Året efter hölls 

tävlingen i öknen mellan Kalifornien och Nevada och ett av systemen som deltog var 

TerraMax (DARPA, 2014). Bakom projektet TerraMax stod Oshkosh Truck Corporation - 

USA, Rockwell Collins - USA och universitetet i Parma - Italien. Fordonet som deltog var en 

Oshkosh Medium Tactical Vehicle Replacement (MTVR) MK23. De datorer och sensorer 

som fordonet utrustats med, medgav ett helt autonomt uppträdande. TerraMax lyckades som 

ett av fem fordon, under tävlingen 2005, slutföra den 210 km långa banan genom att följa 

brytpunkter, undvika hinder samt passera tunnlar, smala vägavsnitt och klippavsatser (Braid, 

et al., 2006). 

Sedan dess har TerraMax uppvisat förmågan att följa trafikregler, framrycka: i en egen 

bestämd hastighet upp till 55km/h, i alla väderförhållanden, utan GNSS i mer 10 km med 

bibehållen förmåga samt navigera i terräng utan riktiga vägar (Business Wire, 2014). Idag har 

TerraMax övergått från att vara ett fordon i sig, till att bli en teknik som kan monteras i 

valfritt militärt fordon för att därmed skapa en UGV. Systemet består förenklat av: 

datorkontrollerad drive-by-wireteknik, det vill säga teknik som ersätter de traditionella 

mekaniska styrsystemen med elektroniska styrsystem och ett gränssnitt mellan människa och 

maskin som efterliknar pedal- och styrkänsla. Systemet består även av ett sensorpaket 

bestående av lidar, radar, visuell- och IR-kamera, militär GNSS samt operatörskontroll. 

Systemet kan konfigureras för att nyttjas från bemannad till helt autonomt (Oshkosh Defense, 

2018). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
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En annan studie är den fältstudie, det vill säga prövning/bedömning i verklig tjänst, som 

genomfördes på UGV-systemet SMSS (Squad Mission Support System) tillverkat av 

Lockheed Martin. Systemet är från början ett oberoende forsknings- och utvecklingsprojekt 

finansierat av Lockheed Martin. Efter att ha vunnit, den av amerikanska armén finansierade 

tävlingen ”Projekt Workhorse UGV competition”, valdes SMSS i juli 2011 ut av US Army 

Rapid Equipping Force för en tre månader lång bedömning avseende dess militära nytta. 

Bedömningen av UGV-systemet skedde på plats i Afghanistan under 2012 och förlängdes 

senare till fem månader. Det var första gången ett autonomt UGV-system prövades i aktiv 

tjänst (Lockheed Martin, 2013). 

SMSS är det största autonoma UGV-system som någonsin har tilldelats det amerikanska 

försvaret. Systemet användes till en mängd olika logistiska uppdrag, bland annat 

underhållstransporter till utposter, som mobil kraftkälla samt som laddningsstation för 

batterier. Resultatet av studien är SMSS nu har sex olika godkännande av den amerikanska 

armén gällande att arbeta i närhet runt soldater (Army Technology, 2018; Lockheed Martin, 

2013). 

Ett annat företag som bedrivit studier inom området är Boston Dynamics. Företaget är 

pionjärer avseende robotteknik och är en av de mest avancerade inom sin domän. Företaget är 

mest känt för utvecklingen av BigDog, en fyrbent robot som designats åt den amerikanska 

försvarsmakten med finansiering från DARPA. Legged Squad Support System (LS3), också 

känd som AlphaDog, är en militariserad version av Big Dog. DARPA finansierade även 

framtagandet av LS3 och den togs fram för att demonstrera vad dåtidens teknik medgav.   

Nutida soldater bär allt mer utrustning och US Army har identifierat fysisk överbelastning 

som en av sina fem viktigaste vetenskapliga och teknologiska utmaningar (Orlowski u.å.). 

Anledningen till att LS3 togs fram var just att avlasta soldater som förflyttar sig till fots. LS3 

som kunde bära 180 kg last, sågs som en lösning på detta problem.  

Boston Dynamics erhöll en budget på 32 miljoner USD för att utveckla LS3. 2012 när man 

hade genomfört fältprov med LS3 tillförde DARPA ytterligare ekonomiska medel i form av 

10 miljoner USD. Utvecklingen efter 2012 hade som syfte att förädla LS3 egenskaper. De 

egenskaper som framförallt utvecklades var att öka terrängframkomligheten, sänka ljudnivån, 

utveckla funktionen att ”följa en ledare” (det vill säga en soldat i gruppen) och att öka 

skyddsnivån mot finkalibrig eld (Hodge Seck 2015). Utvecklingen av LS3 startade 2009 och 
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slutade 2014. Boston Dynamics utveckling av LS3 avslutades med att ett exemplar 

levererades till US Marine Corps för att testas under övningen, Rim off the Pacific 2014.       

Gällande svenska studier finns det en rapport gjord av FOI (Bull et al, 2011) som heter: 

Förstudie obemannade farkoster. Rapporten är ett arbete gjord av FOI på uppdrag av 

Försvarsmakten där syftet är att ge en bred överblick över området militära obemannade 

farkoster samt rekommendationer för inriktningen av framtida forsknings- och 

utvecklingssatsningar inom området. Överblicken över området har haft fokus på både 

system, förmågor och verksamheter som är relevanta för Försvarsmakten. De slutsatser man 

kommit fram till är att den effektivaste kompetensuppbyggnaden och kunskapsöverföringen 

fås om man skapar breda tvärvetenskapliga projekt inom respektive systemkategori (UAV, 

UGV, etc.) med nära kontakter till materielförsörjningsprocessen och perspektivplaneringen. 

När det gäller arbeten skrivna av studerande finns det två uppsatser skrivna på 

Försvarshögskolan. En av uppsatserna är Obemannade markfarkosters militära nytta inom 

området logistiktransporter- En studie riktad mot Försvarsmaktens motståndarläge i 

Afghanistan skriven av Johnny Lundberg (2012). I uppsatsen studeras hur standardlastbilar 

utrustade med hjälp av så kallade UGV-kit kan byggas om till obemannade markfarkoster och 

vilka möjligheter dessa har att bidra med militär nytta inom logistiktransporter. Dessa UGV-

kit har till uppgift att göra standardfordon men även eskortfordon fjärrstyrda, autonoma eller 

både och.   

I sin uppsats kommer Lundberg fram till att UGV: er främst kan bidra till den militära nyttan 

genom att minska fordonspersonalens antal inom förnödenhetstransporter. Detta innebär i sin 

tur att personalkostnader minskar och färre antal dödade. Militär nytta uppstår också, enligt 

författaren, om UGV: er används för att öka antalet fordon i konvojer vilket sprider riskerna. 

Lundberg definierar dock inte vad han menar med militär nytta, vilket kan ses som en svaghet 

i hans studie. 

Den andra uppsatsen är Analysis of Unmanned Ground Vehicles systems av Isak Unnerbäck 

(2015). Syftet med uppsatsen är att göra en systemanalys som jämför UGV: er med hästen 

som system som stödjer grupper avseende logistik. En av slutsatserna som Unnerbäck drar är 

att problemet med soldater som bär sina egna förnödenheter kan lösas bättre av en UGV än av 

en häst.  

Litteratur som har använts i studien, till exempel Carl Lundbergs doktorsavhandling 

Assessment and Evaluation of Man-Portable Robots for High-risk Professions in Urban 
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Settings (2007) där målsättningen var att undersöka lämpligheten av robotar i strid i 

bebyggelse (SIB). Syftet var att skapa en övergripande bild av användaren, att implementera 

ett robotsystem, undersöka dess taktiska nytta och genomföra teknisk utvärdering. I sin 

avhandling kommer Lundberg fram till att SIB bygger på exakta och noga inövade beteenden 

som kan utföras av ett minimum av tvetydighet. För att uppnå motsvarande effektivitet i 

robotutnyttjande erfordras metodutveckling och optimering under flera år. Tidsåtgången för 

ett robotuppdrag var högre och precisionen var sämre än för motsvarande traditionell metod. 

Lundberg kom dock fram till att soldaternas risk reducerades och roboten gjorde det möjligt 

att minska utnyttjandet av vapen.  

2 Problemformulering 
Då den burna utrustningens vikt har ökat, för soldater som strider till fots, har också behovet 

att ta fram system som bär utrustningen identifierats. Tanken med system som bärhjälp är 

inget nytt, vi har nyttjat hästar i flera årtusenden som bär- och dragdjur. Hästar används än i 

dag militärt i vissa länder, främst ceremoniellt, men dess storhetstid som stridskamrat, 

bärhjälp och transportör kan sägas vara över. Dock används hästar och mulor fortfarande i 

framförallt otillgängliga bergsmiljöer där vägar saknas och transportlederna består av stigar.  

När soldater får bära all sin utrustning, som utrustning 

räknas även förnödenheter in, uppstår ett problem.  

Problemet består, dels av otillräcklig mängd av 

förnödenheter, dels av den reducering av 

stridsberedskap som uppkommer på grund av vikten. 

Att använda mekaniska hjälpmedel, robotar, som bär 

soldaternas utrustning är som idé inte ny. Idén har 

funnits i åratal. Utvecklingen av dessa robotar eller 

farkoster har intensifierats de senaste åren, framförallt 

gällande systemens autonomi, men här verkar det som 

att militären inte riktigt vet till vad och hur dessa system ska användas. Är det så att tekniken 

för dessa robotar, eller Unmanned Ground Vehicle-system (UGV) som de benämns, inte 

riktigt är mogen för att användas i nuvarande form, det vill säga deras militära nytta är låg. 

Kanske är det så att dessa system eller varianter av dem i framtiden, när dessa har utvecklats, 

kommer att ersätta andra tekniker det vill säga de är disruptive technologies. Den militära 

nyttan av ett UGV-system som kan bära soldaternas utrustning och följa dessa var de än avser 

Figur 2-1. Historiskt exempel Källa: HDT Global 
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att framrycka är därför enligt författaren ett område som bör undersökas och med det följer ett 

antal frågor.   

Vilka UGV-system, som kan bära soldaternas utrustning, finns tillgängliga idag och vilka för- 

respektive nackdelar har dessa system? Behövs det träning för att använda dem? Vid 

användandet av dessa UGV-system, behövs det en gemensam metod? Stödjer våra 

reglementen och handböcker användandet av dessa UGV-system? Vilken kapacitet har dessa 

UGV-system och vilka kostnader är kopplade till användandet? Ökar den operativa förmågan 

om vi använder systemen, det vill säga, bidrar systemen under militära operationer till 

lösandet av uppgiften, får vi militär nytta? Om UGV-systemen har militär nytta, vid vilka 

situationer? Den militära nyttan, skiftar den mellan systemen beroende på vilken uppgift 

soldaterna ska lösa? Den största militära nyttan, återfinns den alltid hos ett och samma system 

och vad är den sammanvägda militära nyttan av UGV-systemen? 

För att öka vår kunskap om olika UGV-systems förmågor och eventuella begränsningar 

behöver en värdering av dessa systems militära nytta genomföras.   

  

2.1 Frågeställning 

Vilken är den militära nyttan med UGV-system som följer och stödjer lägre förband avseende 

logistiktransporter? 

3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, genom en specifik tillämpning i ett konkret scenario, visa hur 

konceptet militär nytta, framtaget av Andersson et al (2015), kan operationaliseras.  För det 

valda scenariot sätts värden på modellens så kallade indikatorer, och den parametersatta 

modellen används sedan för att värdera den militära nyttan hos fyra UGV-system, med 

förmåga att genom logistiktransport stödja förband som strider till fots.  

4 Teori 
 

4.1 Teori för studien 

För att studera hur olika UGV-system, konstruerade för att stödja soldater som strider till fots, 

kan bidra med militär nytta inom logistikområdet behövs en teori för studien. Teorin som 

avses att användas i den här undersökningen är baserat på ämnet militärteknik. Militärteknik 
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är specifikt som vetenskap. Det som gör militärteknik specifikt är att den både beskriver och 

förklarar hur tekniken inverkar på nästan all militär verksamhet på alla nivåer och hur 

officerens profession påverkar och påverkas av tekniken. Vetenskapen militärteknik har sin 

grund i ett flertal olika ämnesområden från skilda discipliner. Militärtekniken förenar 

samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med naturvetenskapens 

fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik. Detta innebär att 

militärtekniken behandlar tekniken i dess militära kontext och utifrån officerens perspektiv 

(Andersson et al, 2007, 9). Militärteknik är en vetenskap som dels studerar hur teknik inverkar 

på taktik och operationer, dels studerar teknik specifik för militära syften (Axberg et al, 2013, 

9). 

Att tekniska system är officerens arbetsredskap och att en förståelse för dessa redskap är 

central för att kunna utöva professionen framgångsrikt är det synsätt som teori inom 

militärteknik utgår ifrån. Om officeren tillämpar ny teknik, annan teknik eller mer avancerad 

teknik än vad motståndaren har tillgång till, kan avgörande fördelar erhållas på både taktisk 

och operativ nivå (Axberg et al, 2013, 35-36). 

Att nå målen för en militär insats till en så låg kostnad som möjligt är vad all militär 

verksamhet strävar efter. Ett av de centrala begreppen i militärtekniken, militär nytta, syftar 

till att mäta hur en metod eller ett objekt kan bidra till detta, det vill säga, att militära mål nås 

till en lägre kostnad. Kostnadsbegreppet inom militär nytta är inte alltid enbart av ekonomisk 

natur utan kan omfatta andra ting såsom sparade liv, minskat personalbehov eller undvikande 

av politiska risker (Axberg et al, 2013, 16).  

Begreppet militär nytta är komplext på grund av att det är beroende av kontexten som den 

mäts i. Då användandet av objekten eller hotbilden skiljer sig från situation till situation kan 

detta ge skilda utslag vad gäller den militära nyttan (Axberg et al, 2013, 15-16). 

För att kunna göra en bedömning av ett objekts militära nytta behövs, enligt Andersson et al 

(2015, 25), kunskap om tre variabler: det aktuella objektet, den militära användaren och den 

kontext i vilken den militära användaren har för avsikt att använda objektet. Ett bedömt objekt 

har ur ett militärtekniskt perspektiv endast militär nytta om det bidrar till den samlade 

förmågan hos ett förband eller system. Konsekvensen av detta är att om vi vill bedöma nyttan 

av ett objekt måste vi vara medvetna om hela den samlade förmågan. Det innebär att det inte 

går att bedöma militär nytta utan att göra det i relation till en förmåga (Andersson et al, 2015, 

26). Det bedömda objektet motsvaras, i den här uppsatsen, av de UGV-system som ska 
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värderas/undersökas och hur de som en del av den samlade förmågan hos den militära 

användaren har militär nytta.  

Militära organisationer är hierarkiskt uppbyggda. Organisationerna består av olika förband 

och enheter som har olika förmågor. Dessa förband återfinns på olika nivåer och har skilda 

syften och mål. Beroende på i vilket system av förmågor det tekniska systemet ska integreras 

i, kommer den militära nyttan att variera. Det innebär att ett objekts militära nytta kan vara 

hög på taktisk nivå, samtidigt som den är låg på de operativa och strategiska nivåerna. För att 

vi ska kunna bedöma det tekniska systemets nytta, måste vi först identifiera den militära 

organisationen och i vilken styrka objektet ska integreras i (Andersson et al, 2015, 27). I den 

här uppsatsen motsvaras den militära användaren av en militär styrka (eldledningsgrupp) och 

dess utrustning. 

Den som ska genomföra en bedömning av ett objekt måste förstå den militära användarens 

syfte med att använda det bedömda objektet. Som bedömare är det också nödvändigt att ha 

kunskap om den samlade förmågan i vilket objektet är tänkt att integreras i. Operationer av 

militär art består av olika militära mål som ska uppnås. Hur dessa mål ska uppnås fastställs i 

en operationsplan för den aktuella operativa miljön. De viktigaste faktorerna som på något 

sätt kan påverka operationen måste identifieras, till exempel motståndarens förmågor, klimat 

och terräng med mera, för att vi ska kunna bedöma den militära nyttan av ett objekt, som en 

del av en samlad förmåga. Anledningen till detta är att dessa faktorer kan påverkar den 

militära användarens möjlighet att lyckas med operationen i den aktuella miljön. Detta 

innebär att objektets bedömda militära nytta endast har betydelse om den relateras till den 

militära användarens tänkta användning. Det kan uttryckas som krav inom ett planerat 

uppdrag eller som krav på objektets planerade bidrag till den samlade militära förmågan 

(Andersson et al, 2015, 27). Miljön (kontexten) utgörs, i den här uppsatsen, av ett scenario där 

en specifik taktisk uppgift löses av den militära användaren. 

Enligt Andersson et al (2015, 25) består militär nytta av tre dimensioner: militär effektivitet, 

militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet med tillhörande indikatorer. Dessa tre 

dimensioner kan inte bytas ut. Den militära nyttan med ett objekt kan alltså bedömas utifrån 

hur effektiv, lämplig och ekonomisk överkomlig den är för den militära användaren i den 

specifika kontexten den är tänkt att användas i. Det innebär att ett tekniskt system kommer att 

få en subjektiv sammanvägd bedömning av alla dimensionerna när dess militära nytta ska 

bedömas.  
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Militär effektivitet är, enligt Andersson et al (2015, 25), ett mått på hur väl de sammanlagda 

förmågorna hos ett objekt bidrar till att uppnå de operativa målen, när det används av den 

militära användaren, i den kontext det är tänkt att användas i. Militär effektivitet kan utryckas 

som ett mått för hur väl målen avseende ett uppdrag har uppnåtts. På denna nivå finns det fyra 

utbytbara indikatorer. Dessa indikatorer reflekterar olika målsättningar med ett uppdrag. 

Indikatorerna utgörs av: uppfyllnad av önskat resultat, hållande av tidplan, minimera kostnad 

och reducera risk. Här utgör det önskade resultat själva syftet med uppdraget. Tidsplan, 

kostnad och risk är i det här fallet gränssättande villkor. 

Uppfyllnad av önskat resultat kan vara till vilken grad den militära styrkan lyckas med att 

genomföra sitt uppdrag. Att tidsplanen för operationen kan hållas på grund av att den militära 

styrkan använder UGV-system, vilket medger högre och ökad rörlighet då UGV-system bär 

utrustningen som behövs. En minskad kostnad i form av minskat personalbehov på 

stridsfältsnivå, då UGV-system kan transportera den nödvändiga utrustningen istället för fler 

soldater. En reducerad risk för skador, då UGV-system bär utrustningen istället för soldaterna.  

Det finns olika definitioner av ordet risk. I den här undersökningen kommer följande 

definition att användas: Risk kan ses som en funktion av sannolikheten för att en viss oönskad 

händelse inträffar och konsekvensen av att denna händelse inträffar (Axberg et al, 2013, 19). 

Risken, det vill säga den oönskade händelsen, i den här uppsatsen är att soldaterna får skador 

av att bära den tunga utrustningen som behövs för att genomföra operationen. Konsekvensen 

av detta kan vara, i värsta fall, att operationen ej kan genomföras.  

Dimensionen militär lämplighet omfattar, enligt Andersson et al (2015, 25), till vilken grad ett 

objekt med belåtenhet kan brukas när den nyttjas i den specifika militära kontext den är 

avsedd att användas i. Här har hänsyn tagits till hur objektet interagerar med andra system och 

förmågor. Militär lämplighet är alltså ett mått på till vilken grad ett objekt interagerar och är 

kompatibla med andra system i den sammanlagda förmågan. Valbara indikatorer, på den här 

nivån kan vara: träning, utrustning, personal, infrastruktur, metod, doktriner, organisation, 

information och logistik. En analys av den specifika militära kontexten, i det här fallet 

scenariot, är nödvändig för att välja vilka indikatorer som ska användas. 

I den här uppsatsen kan den militära lämpligheten hos UGV-systemen bestå av till vilken grad 

UGV-system interagerar och är kompatibelt med andra system som finns i den aktuella 

kontexten. Indikatorer som kan användas är till exempel: vilken träning och metod som 

soldaterna behöver samt behov av logistik.   
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Enligt Andersson et al (2015, 25) är ekonomisk överkomlighet ett mått på hur väl de avdelade 

resurserna, som den militära användaren har avsatt, uppfyller de aktuella behoven som ges av 

kontexten och av den militära användaren. Valbara indikatorer på den här nivån, ekonomisk 

överkomlighet, kan omfatta den totala kostnaden för ägaren av systemet, alternativt andra 

mått på kostnader som ägaren har, eller kostnaderna för systemet under hela dess livstid – och 

också de övriga allokerade resurser som har budgeteras. Ekonomisk överkomlighet kan bestå 

av de personal- och materielkostnader som scenariot genererar. 

Teorin är framtagen enligt Andersson et al (2015, 25) för att svara på frågor såsom: Är det 

skillnad på system X och system Y vad gäller den militära nyttan? eller – Hur får vi ut mesta 

möjliga militära nytta ur det här tekniska systemet? eller som i den här studien – Vilken är den 

militära nyttan med UGV-system som följer och stödjer lägre förband avseende 

logistiktransporter? 

Detta gör att teorin anses lämplig för att studera hur väl ett objekt (tekniskt system) kommer 

att fungera i en specifik kontext, då den militära nyttan skiftar beroende på organisation, 

uppgift och situation. 

5 Metod 
I ämnet militärteknik står problemet i fokus, inte metoden. Det innebär att det inte finns några 

unika militärtekniska metoder, dock finns det metoder som är lämpligare än andra (Axberg et 

al, 2013, 43). Ämnet militärteknik, som är tvärvetenskapligt, studeras och utvecklas med stöd 

av både natur-, samhälls- och ingenjörsvetenskaper. Metoderna som traditionellt tillämpas 

inom dessa områden är kvantitativa, till exempel matematik, statistik, tekniska experiment, 

modellering och simulering. När man studerar interaktionen mellan teknik, i det här fallet 

militärteknik, och taktik, operation och strategi kan även kvalitativa metoder behövas 

(Andersson et al, 2007, 9). 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder som återfinns i litteraturen är 

väsentlig. Kvantitativa metoder bygger oftast på numeriska data och storskaliga 

undersökningar med stora kvantiteter och antal. Kvalitativa metoder använder främst ord och 

inte numeriska data, detta kräver att forskaren i högre grad tolkar resultatet (Axberg et al, 

2013, 52). 
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5.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen har genomförts som en komparativ studie av olika typer av UGV-system 

genom att deras möjligheter och begränsningar har jämförts i ett scenario. För att få fram ett 

resultat och kunna göra en bedömning av UGV-systemens militära nytta behövs kunskap om 

tre variabler: UGV-systemen i sig själva, den militära styrkan och kontexten i vilken den 

militära användaren har för avsikt att använda UGV-systemen. De olika systemen har 

kvantitativt jämförts, enligt Kent Andersson et al teori, inom dimensionerna, militär 

effektivitet, militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet. Sammanvägningen av 

dimensionerna har genomförts kvalitativt, det vill säga, vilken skillnad systemen har avseende 

militär nytta i den aktuella kontexten.  

Jämförelsen har skett genom en analys av UGV-systemens möjligheter och begränsningar 

utifrån de krav som ställs av scenariot, och av den militära användaren, vid lösandet av en 

specifik taktisk uppgift. Studiens resultat kan inte automatiskt översättas till ett annat 

scenario, utan äger endast giltighet i den här specifika jämförelsen. Utifrån det resultat som 

framkommit av studien, redovisades sedan slutligen ett antal slutsatser gällande UGV-

systemens militära nytta. 

Undersökningen inleds med en övergripande beskrivning av de användningsområden, det vill 

säga de främsta anledningar, där en obemannad farkost används, samt en beskrivning av de 

förutsättningar som gäller för obemannade farkoster. Den inledande delen av undersökningen 

syftar till att ge förståelse om hur obemannade farkoster är konstruerade och vilka sensorer 

som behövs. 

Därefter beskrivs den klassificering och typindelning av UGV-systemen som det amerikanska 

försvaret hade inom sitt program Future Combat Systems (FCS) (Bull et al, 2011, 39) 

utgående från funktionsområde. I samband med detta beskrivs även de krav som ställs på den 

typ av UGV-system som avses att bedömas. De valda UGV-systemens för- respektive 

nackdelar beskrivs sedan utifrån ett militärtekniskt perspektiv i syfte att skapa kunskap om 

dessa system.  

För att få kunskap om den militära styrkan och den miljö som den militära användaren avser 

att använda UGV-systemen i och hur den påverkar användandet, beskrivs sedan de scenario 

där de bedömda systemen ska användas. 
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De krav som scenariot och den militära användaren ställer på UGV-systemen ur ett 

stridstekniskt perspektiv analyseras sedan för att få fram kriterier för jämförelser. Här viktas 

även de framtagna kriterierna utifrån vilken betydelse de har för den undersökta aspekten.   

Multimålmetoden, en metod där olika alternativ utvärderas utifrån ett antal givna faktorer som 

sedan vägs samman, används för att värdera systemen inom respektive dimension (Axberg et 

al, 2013, 114). Kriterierna för jämförelse utgör här de givna faktorerna och dessa vägs endast 

samman för respektive dimension. Värderingen av dimensionerna är helt separata, och kan 

inte eller ska inte jämföras med varandra. Skulle man lägga till många kriterier för jämförelser 

inom bara en dimension och sedan summera ihop alla dimensionerna blir resultatet 

naturligtvis missvisande. 

För att komma fram till den militära nyttan hos UGV-systemen vid användandet i scenariot 

görs i analysdelen en kvalitativ sammanslagning av de tre dimensionerna. Syftet med den 

kvalitativa sammanslagningen var att belysa samtliga dimensioner inom militär nytta och hur 

dessa påverkar resultatet. Detta för att få ett resultat som inte enbart mäter vilket system som 

är det tekniskt bästa systemet, utan som visar vilket av systemen som ger störst militär nytta. 

I den avslutande delen av uppsatsen besvaras frågeställningen och rekommendationer för 

fortsatta studier ges.   

5.2 Källkritik 

Studien bygger på öppna källor avseende de tekniska system som används, vilket kan 

innebära en risk för lägre tillförlitlighet. För att reducera risken för felkällor gällande data och 

prestanda används uppgifter från flera källor för att få ett resultat som är så korrekt som 

möjligt. 

I huvudsak har information inhämtas genom litteraturstudier, samt studier av rapporter och 

artiklar inom ämnet obemannade farkoster. 

I studien har rapporten, Förstudie obemannade farkoster, från FOI använts. Rapporten 

beskriver förstudien som har genomförts på uppdrag av HKV och vars syfte var att identifiera 

prioriterade satsningar inom området obemannade farkoster inför en eventuell satsning på 

dessa inom Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling (FoT). FOI arbetar på uppdrag 

av Försvarsmakten dels genom att bedriva egen forskning, dels genom att sammanställa 

forskningsläget inom olika områden. Rapporten Förstudie obemannade farkoster är just en 
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sådan sammanställning av andrahandskällor. Rapporten är inte helt ny, då den kom ut 2011, 

men de uppgifter som hämtats ur den har varit av tillämpningsoberoende karaktär. 

Bokserien Lärobok i Militärteknik har använts i undersökningen. Läroboksserien är framtagen 

av lärare vid Försvarshögskolan och är avsedd att användas som kurslitteratur vid de skolor 

som har utbildning inom ämnet militärteknik (Andersson et al, 2007, 11). Böckernas innehåll 

har granskats och godkänts av Militärvetenskapliga institutionens publikationsråd.  

6 Undersökningen 
 

6.1 Användningsområden 

Den främsta avsikten med att använda obemannade farkoster är att de ska lösa uppgifter som 

på engelska brukar benämnas Dull, Dirty och Dangerous, det vill säga är farliga och/eller 

enformiga eller som ska lösas i en ogästvänlig miljö (Bull et al, 2011, 38). Med det menas 

uppgifter eller situationer där risk för personskador föreligger, som innehåller stor tristess 

eller annan negativ påverkan på mänsklig hälsa. Det kan också vara uppgifter som helt enkelt 

är för svåra eller rent av omöjliga att genomföra för en människa. 

6.2 Förutsättningar 

En obemannad farkost består i grunden av farkosten i sig och dess framdrivningsanordning. 

Framdrivningsanordningen kan variera i utformning, till exempel ben, hjul eller band, alla med 

sina respektive för- och nackdelar. Motorn som driver denna anordning brukar bestå oftast av 

en förbränningsmotor eller batteridrivna elmotorer eller en kombination av dessa, en så kallad 

hybrid. Utvecklingen av nya batterier och energiförsörjningssystem är ett område som det 

forskas intensivt inom. Utkomsten av forskningen är att obemannade farkoster får längre 

aktionstid och därmed utökad räckvidd (Bull et al, 2011, 38-39). 

För att kunna kontrollera farkostens framdrivning och eventuella övriga funktioner behövs 

någon form av kontrollfunktion. Kontrollfunktionens utformning varierar beroende på 

användningsområde och hur autonom den obemannade farkosten är. Kraven på den autonoma 

förmågan ökar också med ökad räckvidd (Bull et al, 2011, 39) 

Autonomi delas in enligt National Institute of Standards and Technology (NIST, 2008; Bull, 

2017) i fyra nivåer, helt autonom, semiautonom, teleopererad och fjärrstyrd. Ett helt autonomt 

obemannat system kan beskrivas som system som kan manövrera helt utan mänsklig 
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interaktion. Det brukar finnas ett krav på återanvändbarhet av systemet och möjlighet till att 

operera någon slags nyttolast (Bull, 2017). Semiautonoma obemannade system kräver viss 

mänsklig interaktion under uppdraget för att kunna genomföra det och teleopererade 

obemannade system kan styras direkt eller få kontinuerligt uppdaterade deluppdrag. Fjärrstyrda 

obemannade system kräver kontinuerlig kontroll (NIST, 2008). 

En möjlighet vid konstruerande av ett autonomt system är att systemet kan få sina sensorer 

placerade optimalt utifrån deras funktion, utan att hänsyn behöver tas till en operatör, dock 

kan olika sensorer konkurrera om samma yta/plats på systemet. Systemet kan oftast göras 

kompaktare, robustare och lättare då inga hänsyn behöver tas till att en människa skall sitta i 

det. En annan möjlighet med autonoma system är att de kan arbeta, med bibehållen förmåga, 

under lång tid utan avbrott oavsett tid på dygnet och med minimerad risk för människor (Bull, 

2017). 

Utifrån de erfarenheter jag dragit av undersökningen gällande autonoma system så behöver ett 

sådant system besitta ett antal funktioner för att kunna agera autonomt, det första är ett 

programmerbart styr- och framdrivningssystem, logiskt ihopkopplat med en 

navigeringsfunktion med positionsbestämning. Utan navigeringsfunktion med 

positionsbestämning, som går att programmera, kommer systemet inte att kunna sändas till 

förutbestämda eller programmerade positioner.  

Ett autonomt obemannat system behöver också ett antal sensorer för att kunna läsa av sin 

omgivning. Exempel på sådana sensorer kan kunna vara: kameror med färgåtergivning för 

t.ex. identifiering, kameror för att känna av värme för att till exempel se igenom rök, LIDAR 

(Light Detection And Ranging) – sensor, det vill säga ett optiskt mätinstrument som mäter 

egenskaper hos reflekterat ljus för att finna avståndet och/eller andra egenskaper av ett 

avlägset föremål eller objekt. 

Ett helt autonomt obemannat system är alltså oberoende av order eller invisning av människor, 

vilket innebär att systemet inte bara kan manövrera, utan också utnyttja sina sensorer för att 

detektera objekt utan mänsklig påverkan. Systemet kan sedan dra slutsatser utifrån sensorernas 

detektion och därefter självständigt agera såsom det är programmerat till att göra. Systemet kan 

utföra denna åtgärd flera gånger i rad med möjlighet att operera någon nyttolast. Nyttolasten 

kan till exempel bestå av kameror, signalspaningsutrustning, radar och vapen (Bull et al, 2011). 
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6.3 Indelning av UGV-system  

Klassificeringen och typindelningen av UGV-systemen som det amerikanska försvaret hade 

inom sitt program Future Combat Systems (FCS) bestod av tre klasser utgående från 

funktionsområde. Klasserna är ARV, MULE och SUGV (Bull et al, 2011, 39).  

ARV (Armed Robotic Vehicle) är en plattform som är beväpnad och kan nyttjas för spaning, 

skydd eller eldunderstöd (Bull et al, 2011, 39). 

MULE (Multifunctional Utility and Logistic Vehicle) är en plattform som är obemannad som 

främst tillhandahåller transport av materiel, förnödenheter m.m. till stöd för avsutten trupp 

(Bull et al, 2011, 39). 

SUGV (Small Unmanned Ground Vehicle) är en liten plattform som är obemannad och som 

kan bäras. Den används främst för spaning och informationshämtning i urban miljö (Bull et 

al, 2011, 39). 

6.4 Styrande krav 

Enligt Arméns utvecklingsplan (AUP) för 2014-2023 har organisationsutvecklingen sedan 

IO09 lett till en utökad numerär i manöverbataljonerna på bekostnad av bataljonens inbyggda 

logistikresurser, vilket har lett till att uthålligheten har påverkats negativt. En förmågesvacka 

mellan förbandsbunden logistik på plutons/kompani/bataljonsnivå och logistikbataljonen har 

uppstått. Målet är att >3 dygns förbandsbunden uthållighet ska implementeras och detta gäller 

i synnerhet förnödenheter för soldatens överlevnad såsom livsmedel (vatten), soldatens 

sjukvårdsförnödenheter och reglementerad utrustning (RU) personlig ammunition 

(Försvarsmakten, 2013. 35). 

AUP (Försvarsmakten, 2013, 42,46) tar också upp att ytterligare system som ska utvecklas är 

obemannade markfarkoster och pekar specifikt ut olika områden som bör studeras varav ett 

är: Uthållighet Soldat. Här konstateras att belastningen på soldaten ökar med antalet 

funktioner/materiel som tillförs, både mentalt och fysiskt. Därför anser AUP att ett antal 

studier bör genomföras för att utreda möjligheten att öka/upprätthålla den fysiska och mentala 

prestationen hos soldaten, särskilt i extrema miljöer såsom kyla, värme och hög luftfuktighet 

samt under olika hot.   

Den amerikanska arméns program för utveckling av UGV-system på gruppnivå, kallat Squad 

Multipurpose Equipment Transport (S-MET) program, har som målsättning att ta fram en 

obemannad farkost som kan transportera soldaternas utrustning och ladda batterierna till deras 
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övriga elektroniska utrustning. USAs armé har ställt följande krav på systemet: UGV-

systemet måste minst kunna transportera 450 kg utrustning, vilket motsvarar den vikt på 

utrustning (förnödenheter, livsmedel, ammunition med mera) som behövs för en 

niomannagrupp under tre dygn. UGV-systemet måste kunna hålla en marschhastighet av 

4km/h i åtta timmar samt kunna förflytta sig med en hastighet av 38km/h under minst 200 

meter. UGV-systemet ska kunna förflytta sig på skrå både framåt och bakåt i sluttningar med 

lutning upp till 30 procent samt uppåt och nedåt på sluttningar med lutning på 60 procent 

(Gould, 2013). Kraven som USAs armé har ställt har bedömts vara realistiska och kommer 

därför att tjäna som referens. 

6.5 Beskrivning av valda UGV-system 

I tabell 1 nedan redovisas en sammanställning och översikt av data på valda UGV-system. I 

huvudsak är uppgifter hämtade från de olika tillverkarnas hemsidor. Där uppgifter har saknats 

på tillverkarens hemsida har andra källor nyttjats. Urvalet av UGV-system är baserat på de 

system som deltog i den demonstration av UGV-system som amerikanska armén genomförde 

i Fort Benning den 7-10 oktober 2013 (Kenyon, 2014). Inbjudan hade gått ut till ett antal 

tillverkar världen över då målsättningen med demonstrationen var att göra en inventering av 

vad som fanns på marknaden. Flera av de deltagande systemen uppvisade stora likheter 

avseende framdrivningssätt och storlek. För att få en så stor bredd som möjligt av olika typer, 

det vill säga från mindre till större och med drivning av både band eller hjul har fyra av de åtta 

demonstrerade systemen valts ut.   
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Tabell 6-1: Data avseende valda UGV-systemen   

UGV-system 

 

Egenskaper 

CaMEL 

(Northrop 

Grumman, 2016) 

 

Protector Mk1 

(HDT Global, 

2016) 

 

Raider II 

(QinetiQ, 2015) 

(Polaris, 2017) 

 

SMSS     

(Lockheed Martin, 

2013)   

 

Grad av autonomi 

(beskrivs utförligare 

vid presentation)  

Semiautonom 

Teleopererad    

Fjärrstyrd  

Semiautonom 

Teleopererad    

Fjärrstyrd 

Semiautonom 

Teleopererad    

Fjärrstyrd 

Navigeringsfunktion  

Semiautonom 

Teleopererad    

Fjärrstyrd 

Navigeringsfunktion 

LxBxH (m) 1,83 x 0,82 x 1,2 2,0 x 0,91 x 1,1 3,77 x 1,55 x 1,93  3,6 x 1,8 x 2,1 

Motor Elektrisk/diesel Diesel/elektrisk Diesel Diesel 

Framdrivning Band eller hjul (sex 

individuella 

elektriska motorer)  

Band (dieselmotor 

eller batterier driver 

banden) 

Fyrhjulsdriven 

(hydrostatisk drift) 

Sexhjulsdriven (en 

hydrauliska motor 

och pump/sida) 

Räckvidd (km) 80 100 482 200 

Arbetstid (h)  

 (tyst drift) 

20 

(2-3) 

72 

IU 

IU 

Nej 

IU 

Nej 

Tankstorlek (l) 13,2 56 34 64,3 

Lastkapacitet (kg) 340 340 (567 med släp) 793 (1700 med släp) 682 

Sjuktransport-

förmåga 

En soldat Två soldater 

samtidigt 

Två soldater 

samtidigt 

Två soldater 

samtidigt 

Framrycknings-

hastighet (km/h) 

8 8 56 (bemannad)        

16 (med släp) 

32-40 

Hindertagnings-

förmåga (cm) 

30 38                         

15 (med släp) 

43 41 

Markfrigång (cm) 15 25 29 27,9 

Vadningsförmåga 

(cm) 

30 75 29 amfibisk 

Sluttningsvinkel 

(%) 

40 100                       

60 (med släp) 

26,8                      

26,8 (med släp) 

96,6 

Skråvinkel (%) 20 67 26,8 57,7 

Laddningsförmåga 

(kW)  

2  2 1,4 2-4 
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Vikt (kg) Ca 450 500 (590 med släp) 765,5 1955 

6.5.1 Carry-all Modular Equipment Landrover – (CaMel) 

CaMEL är fysiskt sett ett litet UGV-system. Systemet kan bäst beskrivas som en liten vagn 

med sex drivhjul, med eller utan band, med lastram. Banden är av gummi och gjutna i ett 

stycke vilket innebär att går banden av kan det inte repareras på plats i terrängen. Med sin 

bredd på endast 82 cm och längd på 1,83 m är systemet det smalaste och kortaste av det 

utvalda vilket ger den möjligheter att framrycka på trånga platser. Den har dessutom 

förmågan att framrycka tyst, det vill säga med dieselmotorn avstängd och driven av 

batterierna via en elmotor. Batteridrift kan dock endast genomföras under maximalt tre 

timmar innan laddning, genom att starta dieselmotorn, måste göras. Vändningsradien är som 

för alla banddrivna farkoster liten då den kan genomföra en så kallad centrumsväng. 

Lastkapaciteten är 340 kg, vilket inte når upp till S-MET programmets krav. Den maximala 

hastigheten som systemet kan framrycka i är 8 km/h vilket är mer än vad en soldat har som 

framryckningshastighet vid marsch. Systemet kan transportera en skadad soldat, dock får 

hänsyn till lastkapacitet tas, vilket kan innebära att packning motsvarande soldatens vikt först 

tas bort. 

Systemet har en markfrigång på 15 cm vilket hindrar den att framrycka över stenig terräng. 

Inte heller dess hindertagningsförmåga eller vadningsdjup, båda på 30 cm, medger 

framryckning över större hinder eller djupare vattendrag. Systemets prestanda gällande 

sluttningsvinkel 40 % och skråvinkel 20 % innebär att terräng med kraftiga branter och 

sluttningar inte kommer att kunna passeras. Systemet har en räckvidd på ca 80 km vilket 

innebär att den kan genomföra uppdrag som sträcker sig över tre dygn, under förutsättning att 

förflyttningen inte är längre än 25 km/dygn, utan att behöva tankas.   

CaMELs grad av autonomi medger att den kan följa operatören, upptäcka hinder och undvika 

dessa samt skapa UGV-tåg (kolonnkörning), det vill säga flera system följer varandra. 

Systemet kan också styras trådlöst (teleopererad) eller med tråd (fjärrstyrd) (Northrop 

Grumman, 2016). 

6.5.2 Protector Mk1 

Protector Mk1 är också fysiskt sett ett litet system. Utseendemässigt påminner den om en 

bärgningsbandvagn, dock i mindre skala. Banden är uppbyggda av bandplattor vilket innebär 

att trasiga bandplattor kan bytas i terrängen. Systemet är modulärt uppbyggd av fyra moduler, 

hydraulik/kontroll-, motor-, bränsle/last- och chassimodul vilket underlättar vid till exempel 
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felsökning. Uppbyggnaden medger att systemet kan tas isär och sättas ihop inom loppet av 

några minuter. Varje modul kan bäras av fyra soldater vilket innebär att systemet kan tas isär 

och bäras över ett hinder, som annars inte hade kunnat passeras, för att därefter sättas ihop. 

Bredden är 91 cm och längden 2 meter vilket ger den möjligheter att framrycka på trånga 

platser. Vändningsradien är som för alla banddrivna farkoster liten då den kan genomföra en 

så kallad centrumsväng. Protector Mk1 har precis som CaMEL förmåga att framrycka tyst, 

det vill säga endast med batteridrift. Här finns dock ingen tidsuppgift men prestandan antas 

vara liknande, det vill säga ungefär 2-3 timmar innan laddning måste ske. Systemets 

lastförmåga är 340 kg om lasten bärs på farkosten och med ett släp efter ökar den till 567 kg, 

vilket då överstiger S-MET programmets krav.  

Den maximala hastigheten som Protector Mk1 kan framrycka i är 8 km/h vilket, precis som 

CaMel, är mer än vad en soldat har som framryckningshastighet vid marsch. Systemet kan 

transportera två skadade soldater samtidigt, dock får hänsyn till lastkapacitet tas vilket kan 

innebära att packning motsvarande soldaternas vikt först tas bort. Vid sjuktransport blir 

systemets bredd mer än det dubbla eftersom bårarna fästs vid sidorna av farkosten vilket 

påverkar framkomligheten. 

Vadningsdjupet på 75 cm medger att farkosten kan vada i relativt djupa vattendrag. Systemets 

prestanda avseende sluttningsvinkel 100 % och skråvinkel 67 % innebär att systemet kommer 

att kunna ta sig fram i kuperad terräng. Systemet har en räckvidd på 100 km vilket innebär att 

den kan genomföra uppdrag som sträcker sig över tre dygn, under förutsättning att 

förflyttningen inte är längre än 30 km/dygn, utan att behöva tankas. Hindertagningsförmågan 

på 38 cm och markfrigången på 25 cm innebär att relativ stening terräng kan passeras. 

Systemets behöver nyttja ett släp för att nå upp till S-MET programmets krav avseende 

lastkapacitet, det innebär bland annat att hindertagningsförmågan sänks till 15 cm från 38 cm 

och att sluttningsvinkeln sänks till 60 %. Med ett släp efter sig blir framkomligheten också 

sämre då vändningsradien ökar.  

Protector Mk1 grad av autonomi medger även den att systemet kan följa operatören, upptäcka 

hinder och undvika dessa. Systemet kan också styras trådlöst (teleopererad) eller med tråd 

(fjärrstyrd) (HDT Global, 2016). 
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6.5.3 Raider II 

Raider II är det näst största av de valda systemen. Systemet påminner utseendemässigt om en 

golfbil som man har förlängt och satt terränghjul på. Hjulen har vanliga luftpumpade 

terrängdäck vilket innebär att hjulet måste bytas vid punktering. Bredden uppgår till 1,55 

meter och dess längd är 3,77 meter vilket gör att den inte kan framrycka på trånga platser. 

Vändningsradien är större än de bandgående UGV-systemens vilket innebär att Raider II inte 

kan vända lika snabbt på trånga ytor. Systemet har ingen förmåga till tyst drift.  

Systemet har 793 kg lastkapacitet vilket är mer än S-MET programmets krav och med släp är 

lastkapaciteten 1700 kg, men med ett släp efter sig blir framkomligheten sämre då 

vändningsradien ökar. 

Raider II är det enda av de utvalda systemen som kan köras av en förare precis som en vanlig 

bil och då med en maxhastighet på 56 km/h. Med släp efter sig kan systemet framföras i 

maximalt 16 km/h. Två skadade soldater kan transporteras samtidigt alternativt en vårdare och 

en skadad, dock behöver delar av soldaternas utrustning packas om på grund av 

volymmässiga orsaker, inte viktmässiga. Bredden på systemet påverkas inte vid sjuktransport.  

Vadningsdjupet på 29 cm medger inte övergång av djupare vattendrag. Systemets prestanda 

avseende sluttningsvinkel och skråvinkel, båda på 26,7 %, innebär att terräng med kraftiga 

branter och sluttningar inte kommer att kunna passeras. Hindertagningsförmågan på 43 cm 

och markfrigången på 29 cm innebär att relativt stenig terräng kan passeras. Systemets 

räckvidd på 482 km innebär att den kan genomföra uppdrag över tre dygn, under förutsättning 

att förflyttningen inte uppgår till mer än 150 km/dygn, innan den behöver tankas.    

Raider II grad av autonomi medger även den att systemet kan följa operatören, upptäcka 

hinder och undvika dessa. Den kan dessutom navigera via ”waypoint” och återvända till 

startpunkten. Systemet kan också styras trådlöst (teleopererad) (QinetiQ, 2015). 

6.5.4 SMSS - Squad Mission Support System 

SMSS bygger på den amfibiska ATV Land Tamer plattformen och är en sexhjuling samt det 

största av de utvalda systemen. Hjulen har även här luftpumpade terrängdäck vilket innebär 

att dessa får lov att bytas vid punktering. Bredden uppgår till 1,8 meter och dess längd är 3,6 

meter vilket gör att den inte kan framrycka på alla platser där en soldat kan. Vändningsradien 

är förhållandevis liten då den kan genomföra en så kallad centrumsväng, farkosten är dock 3,6 

m lång vilket påverkar radien. Systemet har ingen förmåga till tyst drift. 
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Systemets lastförmåga är 682 kg vilket är mer än S-MET programmets krav. Den maximala 

hastigheten som SMSS kan framrycka i är 32 till 40 km/h, beroende på last, vilket även det 

överstiger S-MET programmets krav. 

Två skadade soldater kan transporteras samtidigt alternativt en vårdare och en skadad, dock 

behöver delar av soldaternas utrustning packas om, precis som hos RaiderII på grund av 

volymmässiga orsaker, inte viktmässiga. Bredden på systemet påverkas inte vid sjuktransport. 

SMSS är amfibisk vilket innebär att övergång av vattendrag inte utgör någon begränsning. 

Systemets prestanda avseende sluttningsvinkel 96,6 % och skråvinkel 57,7 % innebär att 

systemet kommer att kunna ta sig fram i kuperad terräng. Hindertagningsförmågan på 41 cm 

och markfrigången på cirka 28 cm innebär att relativt stenig terräng kan passeras. 

SMSS räckvidd på 200 km innebär att den kan genomföra uppdrag över tre dygn, under 

förutsättning att förflyttningen inte uppgår till mer än 60 km/dygn, innan den behöver tankas.    

SMSS grad av autonomi medger även den att systemet kan följa operatören, upptäcka hinder 

och undvika dessa till en viss grad. Anser systemet att hindret inte kan passeras eller att den 

inte känner igen det meddelas operatören. SMSS kan dessutom navigera via ”waypoint” och 

återvända till startpunkten. Systemet kan också styras trådlöst (teleopererad) eller med tråd 

(fjärrstyrd) samt följa väg via en lagrad kartdatabas. Som enda utvalda system kan det styras 

med rösten (Lockheed Martin, 2013). 

 

6.6 Beskrivning av scenario 

Beskrivningen av scenariot är hämtad från Försvarshälsa Nords rapport: Ergonomirapport vid 

bedömning av belastningsergonomiska risker i samband med marsch vid Eldledningspluton 

A9, Boden. Bakgrunden till undersökningen är att soldater och befäl på eldledningspluton ofta 

drabbas av skador i knän, fotleder, höfter och rygg. Kompaniledningen ville därför få hjälp av 

Försvarshälsan med en kartläggning. 

Den miljö den uppträder i och de uppgifter/krav som ställs på eldledningsplutonens redovisas 

nedan.  

  

Uppgifter Eldledningspluton  
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Plutonens huvuduppgift är lokalisering och bekämpning på djupet, det 

innebär att ta sig in bakom fiendens linjer i syfte att lokalisera främst 

bakre delar av fientliga förband genom rörlig eller fast spaning. 

Vid rörlig spaning är uppgiften att söka igenom ett avgränsat område 

och fast dito sker från observationsplats, kallad o-plats, och spanar 

mot ett område i terrängen. Därefter nedkämpa prioriterade fientliga 

mål med hjälp av att eldleda artilleri, attackflyg eller med egna vapen 

och minor. Stor del av framryckningen sker till fots eller med skidor 

för att minska risken för upptäckt. Detta kan göras i grupp (6 

individer), tropp (2 grupper) eller pluton (4 grupper).  

Eftersom den största delen av verksamheten bedrivs bakom fiendens 

linjer är hotbilden stor och gruppen är konstant beredd på att möta 

motstånd. Detta innebär att framryckningen sker med stor försiktighet, 

hög eldberedskap och att mycket tid läggs på vilseledande åtgärder.  

Gruppen bär med sig mat, vatten, egen avföring, sambandssystem med 

batterier, sensorsystem med batterier, vapen, understödsvapen, minor, 

förläggningsmateriel och personlig utrustning. Detta ställer stora krav 

på fysisk och mental styrka hos soldater och officerare. Det är inte 

ovanligt att plutonens medlemmar bär mer än sin egen kroppsvikt i 

utrustning och kläder. Trots detta skall man kunna ha högt fokus under 

lång tid trots lite tid till vila.  

 

Funktionskrav Eldledningspluton:  

 Utan fordon på grupp/tropp ha en uthållighet upp till 5 dygn  

 Kunna lösa spaningsuppgift under 3 dygn, efter innästling till fots 

på högst 25 kilometer (2 dygn innästling, 3 dygn spaning och 2 dygn 

urnästling)  

 Genomföra fast spaning från en observationsplats under 5 dygn 

utan tillförda resurser.  

    (Försvarshälsa Nord, 2015) 
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6.6.1 Innästlingsmarschen 

Beskrivningen av arbetsmomentet – Innästlingsmarschen är också den hämtat från 

Försvarshälsan Nords rapport. 

Arbetsmoment  

Föremål för aktuell belastningsergonomiska riskanalys är ovan 

nämnda innästlingsmarsch. Under denna utsätts soldaterna för högst 

viktexponeringen då förnödenheter och utrustning, för att kunna lösa 

sina uppgifter i flera dagar, skall bäras. Marschen beräknas till 

maximalt 25 kilometer under en 48 timmars period. Maximalt sker 

framryckning under 15 kilometer per 24 timmar. Ambitionen är att i 

möjligaste mån använda sig av 50/10 marschering vilket betyder 50 

minuter förflyttning följt av 10 minuters vila och tillpassning av 

utrustning/strumpbyte.  

Längre raster och inmundigande av proviant sker då tillfälle gives och 

regleras av terräng och hotbild. Dygnsvilan uppgår vanligen till 2-4 

timmar och för eventuella fordonsförare 6 timmar. Terrängen kan 

växla från landsväg och småstigar till helt obruten mark. Vintertid 

sker framryckningen medelst skidor. Under marsch vid goda 

förhållanden och barmark ligger målbilden på att kunna hålla en 

genomsnittlig hastighet på cirka 3 km/timme.  

Eldledningsplutonen har redovisat hur mycket belastning, i form av 

buren packning, varje individ i en patrull exponeras för (tabell 1).  

Medelvikten på den utrustning, inklusive uniform och kläder, varje 

soldat vid denna typ av uppgift framrycker med är 89 kg (se bild 1, 

figur 1 samt bilaga 1). Detta är vikter som för de flesta i plutonen 

överstiger den egna kroppsvikten.  

    (Försvarshälsa Nord, 2015) 

Utrustningens totala vikt för gruppen blir alltså 6 x 89 kg = 534 kg. Soldater har dock alltid en 

minsta utrustningsnivå, så kallad stridsutrustning, när de framrycker i terrängen vilket framgår 

av tabell 2 enligt nedan. Vikten på minsta utrustningsnivå ska alltså dras ifrån utrustningens 
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totala vikt, som gruppen har med sig, för att få fram den vikt som UGV-systemet maximalt 

ska transportera.  

Tabell 6-2: Minsta utrustningsnivå hos sexmannagruppen 

Utrustning Antal Vikt 

(kg)/st. 

Summa (kg) 

Uniform med kängor 6 6 36 

Hjälm 6 1,4 8,4 

Ak5 med fyra magasin 6 6,5 39 

Stridsväst 6 5 30 

RA 180 1 6,7 6,7 

Tillbehör RA 180 1 2,1 2,1 

ALKBAT 12.5 V 5AH 1 1,8 1,8 

Dubbelkikare 7x42 1 1,1 1,1 

Signalpistol 2 0,53 1,06 

Signalskott 8 0,1 0,8 

KSP 58 1 11,6 11,6 

Kassett 1 1,7 1,7 

Pansarskott 2 6,7 13,4 

Summa   154,46/6 = 25,7 kg/ soldat  

Vikter på utrustning enligt Försvarshälsa Nord (2015). 

Det innebär att den minsta burna medelvikten på utrustningen som en soldat i gruppen 

framrycker med är strax under 26 kg. Om nu gruppen utrustas med ett UGV-system så 

kommer det systemet att behöva transportera ungefär 534 – 154 = 380 kg. 

Marschen som till längd högst uppgår till 25 km antas bestå av en femtedel landsväg, det vill 

säga fem km, två femtedelar skogsstig = tio km och resterande två femtedelar obanad terräng 

= tio km samt genomförs i denna studie på barmark. Terrängen där marschen ska genomföras 

är svensk skogsmark vilket till sin karaktär ofta är vattensjuk och till största delen består av 

barrskog.    
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6.7 Framtagande och viktning av kriterier  

Syftet med att införa ett UGV-system är inte att förvandla fotsoldater till mekaniserade 

skyttesoldater utan att ge dessa fotsoldater ett system som minskar den burna bördan och 

därmed utökar deras uthållighet. 

6.7.1 Framtagande av kriterier 

Vid analys av de krav scenariot och den militära användaren ställer på UGV-systemen är den 

övergripande målsättningen, sett ur ett taktiskt perspektiv, att soldaternas stridsvärde ska 

bibehållas under så lång tid som möjligt. Detta innebär att UGV-systemen ska stödja i de 

situationer som gruppen i scenariot kan råka ut för, till exempel marsch i olika terrängtyper, 

rörlig eller fast spaning, planering och genomförande av operationer på grupp-, tropp- och 

plutonsnivå. 

En annan målsättning är att gruppen ska ha en så låg ljudnivå som möjligt. Målsättningen 

innebär att UGV-systemen kan brukas utan att gruppen blir röjd, det vill säga att systemen 

bidrar till uppfyllandet av det operativa målet i scenariot. En låg ljudnivå blir därmed ett 

kriterium för jämförelsen. 

Vilken form av träning och metod som soldaterna är i behov av för att kunna bruka de olika 

UGV-systemen i scenariot kommer att variera. Normalt kräver avancerade system mer 

träning, vilket innebär att kravet på olika grader av träning identifieras. Beroende på vilken 

metod som avses att användas kommer graden av träning att variera. Vid användandet av 

UGV-systemen behövs en genomtänkt metod och stridsteknik för att gruppens och systemens 

förmågor ska kunna nyttjas optimalt. Träning och metod blir därmed identifierade som 

kriterier för jämförelse. 

Med ekonomisk överkomlighet avses i den här studien de uppkomna personal- och 

materielkostnaderna. Att nå målen för en militär operation till en så låg kostnad som möjligt 

är vad all militär verksamhet strävar efter. Studien avser här att värdera hur UGV-systemen 

bidrar till att nå det operativa målet i scenariot till en lägre kostnad. Kostnaden för UGV-

systemet, det vill säga kriteriet materielkostnad, avgör om systemet finns i gruppen eller ej. 

Jämförelsen av de värderade kostnaderna är i relativa tal i förhållande till varandra och äger 

endast giltighet i denna kontext. Personalkostnaderna finns, oavsett om UGV-systemen finns 

eller ej, dock tillkommer tillgången på underhållspersonal eller personal med tillräcklig 

kompetens avseende drift att påverka uthålligheten och tillförlitligheten på systemet, vilket 

innebär att den kostnaden behöver beaktas. 
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För att ta fram de krav scenariot ställer på UGV-systemen genomförs en systematisk analys 

av hur gruppen löser sin uppgift. Kraven som analyseras fram är giltiga för alla ingående 

grupper i plutonen. Grupperna ingående i plutonen ska kunna byta uppgifter med varandra. 

Normalt skulle terrängen i en innästlingsmarsch skifta mellan landsväg, skogsstig och obanad 

terräng om vartannat, framförallt gällande skogsstigar och obanad terräng. För att analysen 

ska bli så enkel som möjligt antas dock att marschen genomförs i ordningen: landsväg, 

skogsstigar och slutligen obanad terräng.  

Inledningsvis kommer gruppen att lasta all icke buren utrustning, det vill säga all utrustning 

utom stridsutrustning, på UGV-systemet vilket innebär att kriteriet lastkapacitet identifieras. 

Gruppen kommer sedan att genomföra fotmarsch, om inte UGV-systemen medger transport 

för hela gruppen, initialt på landsväg i fem kilometer. Då målbilden avseende genomsnitts-

hastighet för gruppens marsch är tre km/h kommer kriteriet för jämförelse att bli något högre 

för att UGV-systemen inte ska utgöra en begränsning då soldaterna eventuellt marscherar 

snabbare. Kriteriet för jämförelse avseende framryckningshastighet blir därmed fyra km/h. 

Finns förmågan att transportera delar av gruppen på UGV-systemen tillsammans med 

utrustningen identifieras ytterligare ett kriterium. Personaltransport blir därmed ett kriterium 

för jämförelse. 

Därefter övergår marschen till att genomföras på skogsstigar vilket innebär att bredden på 

UGV-systemet kommer att bli ett kriterium för jämförelse då skogsstigarnas bredd avgör om 

systemen tar sig fram eller ej. Det brukar dock finnas möjlighet att köra runt hinder om inte 

skogen är allt för tätstammig, men oaktat detta så tas kriteriet bredd med. Går stigen i kuperad 

terräng kommer systemens förmåga att framrycka uppför och nedför branter samt på skrå att 

vara gränssättande. Härmed identifieras systemens slutningsvinkel och skråvinkel som 

jämförelsekriterier. 

När marschen övergår till obanad terräng innebär detta att gruppens marschhastighet nedgår 

då soldaterna hela tiden söker efter den enklaste vägen att framrycka på. Terrängens 

beskaffenhet avseende stenar och hinder kommer att pröva UGV-systemens förmåga att 

passera dessa. Systemens markfrigång och hindertagningsförmåga identifieras här som 

kriterier för jämförelse. Hur tätstammig skogen är kommer också att pröva systemens 

manöverförmåga, det vill säga storleken på systemen i kombination med deras förmåga att 

svänga snävt avgör också om systemen kan ta sig fram. Kravet manöverförmåga blir därmed 

ett kriterium för jämförelse. Om ett mindre vattendrag eller vattensjuk mark måste passeras 
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kommer systemens vadningsförmåga att prövas, vilket innebär att även detta blir ett 

jämförelsekriterium. Har UGV-systemet förmåga att transportera gruppen i omgångar över 

vattendraget blir även det ett kriterium för jämförelse. 

När gruppen börjar att närma sig den tänkta o-platsen blir det ljud som UGV-systemen alstrar 

av vikt. För att inte bli röjda bör systemen ha så låg ljudnivå som möjligt vilket innebär att 

förmågan till ”tyst” drift blir ett krav. Kravet på låg ljudnivå blir därmed ett 

jämförelsekriterium, vilket sen tidigare redan är identifierat. UGV-systemet urlastas/lastas av 

ett antal hundra meter från den tänkta o-platsen och görs iordning för att transportera 

eventuella skadade. Systemets förmåga att transportera skadade blir därmed ett kriterium för 

jämförelse. 

Då o-platsen är upprättad kommer UGV-systemen att befinna sig, som tidigare nämnts, ett 

antal hundra meter ifrån densamma tillsammans med all övrig utrustning som inte behövs på 

själva o-platsen för att gruppen ska lösa sin tilldelade uppgift. UGV-systemen kommer nu att 

användas som laddningsstation vilket antas ske en gång/dygn, det vill säga tre gånger under 

operationen. Systemen bör ha en låg bränsleförbrukning för att få lång verkanstid i 

operationsområdet. Kravet på verkanstid/arbetstid hör ihop med systemens räckvidd då 

samma drivmedelstank används vid både innästlingsmarschen, urnästlingsmarschen och vid 

laddning av batterier. Kravet räckvidd blir därmed ett kriterium för jämförelse.  

6.7.2 Viktning av kriterier 

Viktningen av de framtagna kriterierna är genomförd efter deras relevans mot den tidigare 

angivna övergripande målsättningen, det vill säga, hur väl de bidrar till att bibehålla 

stridsvärdet hos soldaterna i gruppen. För viktningen har här en tregradig skala använts då det 

ger tillräcklig skillnad utan att det blir för många skalsteg.  Skalan som nyttjats är faktorn 1 

för minst viktig och faktorn 3 för mest viktig. Som mest viktiga anses de kriterier som är 

gränssättande och påverkar gruppens förmåga att genomföra operationen. Kriterierna som har 

viktats som medel, är de som har påverkan på gruppen men inte är gränssättande. De minst 

viktiga kriterierna är de som påverkar gruppen, men endast i vissa situationer. 

Kriterierna lastkapacitet, framryckningshastighet, bredd, manöverförmåga, sluttningsvinkel, 

markfrigång, hindertagningsförmåga och räckvidd är variabler som varierar hos UGV-

systemen och som direkt påverkar genomförandet av operationen. Om, till exempel kriteriet 

lastkapacitet ej uppfylls, nedgår stridsvärdet hos gruppen då den får bära utrustningen. 

Viktningen av kriterierna är därför hög, det vill säga faktorn 3. 
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De kriterier som därefter kommer i viktningsgrad är personaltransport och skråvinkel. 

Egenskaperna hos systemen varierar även här men påverkar inte i lika hög grad 

genomförandet av operationen. Beroende på hur gruppen väljer att framrycka i terrängen, får 

till exempel kriteriet skråvinkel mer eller mindre betydelse. Kriterierna har därför viktats som 

medel, det vill säga faktorn 2. 

De kriterier som anses minst viktiga är vadningsförmåga, personaltransport över vattendrag 

och transport av skadade. Anledningen till denna viktning är att dessa egenskaper är specifika 

till sin natur och blir till exempel en av gruppens medlemmar skadad kommer operationen 

med stor sannolikhet att avbrytas. Situationer där dessa egenskaper är önskvärda kan 

uppkomma, vilket framgår av scenariot, dock anses egenskaperna ha minst påverkan på 

genomförandet av operationen. Viktningen av kriterierna är därför låg, det vill säga faktorn 1. 

Kriteriet träning inom dimensionen militär lämplighet anses vara viktigast då det påverkar 

gruppens förmåga att genomföra operationen. Utan kunskap om systemens styrkor respektive 

svagheter samt träning i handhavande av systemen kommer gruppen inte att kunna nyttja 

UGV-systemen optimalt. Kriteriet har därför viktats som hög, det vill säga faktorn 3. 

Kriteriet låg ljudnivå har här valts att sortera in under dimensionen militär lämplighet då det 

ljud som UGV-systemen alstrar ska jämföras med det som soldaterna själva skapar vid 

framryckning. Ett annat motiv är interoperabilitet, det vill säga, om en grupp utrustat med 

UGV-system ska kunna arbeta tillsammans med en grupp utan detta system blir kravet att de 

ska ha samma ljudnivå. Om ljudnivån från systemen är allt för hög kan grupperna bli röjda 

och hela operationen omintetgörs. Viktningen av kriteriet är därför hög, det vill säga faktorn 

3. 

Den metod som avses att användas vid brukandet av UGV-systemen behöver inte vara 

avancerad, dock krävs en genomtänkt stridsteknik och att rätt val av metod görs så att dessa 

bidrar till genomförandet av operationen. Kriteriet har viktats som medel, det vill säga faktorn 

2. 

Är systemet redan från början konstruerat för att underlätta underhåll och till exempel 

felsökning är det en fördel. En grundkonstruktion som medger detta är mer lämplig än andra 

där denna hänsyn inte tagits. Systemets komplexitet avgör till stor del om soldaterna själva 

kan sköta driften. Utbildning i drift av systemet behöver därför beaktas. Kriteriet har viktats 

som medel, det vill säga faktorn 2. 
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Kriteriet materielkostnad anses vara det viktigaste inom dimensionen ekonomisk 

överkomlighet. Anledningen till detta är att här avgör materielkostnaden direkt om UGV-

systemen finns i hela plutonen eller ej, då all militär verksamhet strävar efter att nå målen för 

en militär operation så kostnadseffektivt som möjligt. Viktningen av kriteriet är därför hög, 

det vill säga faktorn 3. 

Då tillgången på underhållspersonal i scenariot inte är gränssättande för genomförandet av 

operationen viktas personalkostnaderna inte lika högt. Dock behöver personal med tillräcklig 

kompetens avseende underhåll finnas, vilket innebär att den kostnaden behöver beaktas. 

Kriteriet har viktats som medel, det vill säga faktorn 2. 

Sammanfattningsvis har nedanstående kriterier framkommit för jämförelser av UGV-

systemen. Kriterierna är uppräknade efter viktighetsordning inom respektive dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier inom militär effektivitet:  

Lastkapacitet, Framryckningshastighet, Bredd, Manöverförmåga, Sluttningsvinkel, 

Markfrigång, Hindertagningsförmåga, Räckvidd, med viktningsfaktor 3. 

Personaltransport, Skråvinkel, med viktningsfaktor 2. 

Vadningsförmåga, Personaltransport över vattendrag, Transport av skadade, med 

viktningsfaktor 1. 

 

Kriterier inom militär lämplighet: 

Träning, Låg ljudnivå, med viktningsfaktor 3.  

Metod, Utbildning i drift, med viktningsfaktor 2. 

 

Kriterier inom ekonomisk överkomlighet: 

Materiel, med viktningsfaktorn 3. 

Personal, med viktningsfaktorn 2. 
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6.7.3 Kriterier militär effektivitet 

För att se hur olika UGV-system kan öka förbandets uthållighet och stridsvärde jämförs 

systemen huvudsakligen utifrån 13 olika kriterier när det gäller militär effektivitet. Kriterierna 

och bedömningsgrunder redovisas i tabellen nedan.   

En skala från 0 till 3 har använts. Värdet 0 används när kriteriet inte uppfylls eller UGV-

systemets egenskaper inte är tillräckliga. Värdet 1 används när UGV-systemet delvis 

uppfyller kriteriet. Värdet 2 används när UGV-systemet uppfyller kriteriet. Värdet 3 används 

när UGV-systemet uppfyller kriteriet mer än vad som krävs enligt scenariot.  

Kriterierna har bedömts enligt följande (beskrivningen avser värdet 2): 

Lastkapacitet: har systemet en lastkapacitet mellan 350-400 kg 

Framryckningshastighet: har systemet en framryckningshastighet av minst 4km/h. 

Bredd: har systemet en bredd mindre än 1,2 m (terrängen hindrar inte soldatens rörelser).   

Manöverförmåga: har systemet förmåga till centrumsväng och längd mindre än 3 m. 

Sluttningsvinkel: kan systemet förflytta sig uppför och nedför sluttningar med 40- 60% 

lutning. 

Markfrigång: har systemet en markfrigång mellan 25-30 cm. 

Hindertagningsförmåga: har systemet en hindertagningsförmåga mellan 35-40 cm. 

Räckvidd: har systemet minst 100-150 km räckvidd 

Personaltransport: kan systemet transportera delar av gruppen tillsammans med all övrig 

utrustning. 

Skråvinkel: kan systemet förflytta sig på skrå när lutningen uppgår till 25-30%. 

Vadningsförmåga: är systemets vadningsförmåga mellan 40-50 cm (knähöjd). 

Personaltransport över vattendrag: kan systemet transportera delar av gruppen över 

vattendrag tillsammans med all övrig utrustning. 

Transport av skadade: kan systemet transportera en skadad soldat med all utrustning 

fortfarande lastad 
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Tabell 6-3: Bedömningsgrunder avseende hur väl UGV-systemen uppfyller kriterier för 

jämförelse inom militär effektivitet   

Uppfyllnad 

 

Kriterier 

0 1 2 3 Viktnings-

faktor  

Lastkapacitet  < 300 kg 300-350 kg 350-400 kg > 400 kg 3 

Framrycknings-

hastighet 

< 2km/h < 4 km/h 4 km/h > 4 km/h 3 

Bredd > 1,6 m 1,2–1,6 m 1-1,2 m < 1 m 3 

Manöverförmåga Ingen 

centrumsväng  

Bara 

centrumsväng  

Centrumsväng 

och systemets 

längd <3 m   

Centrumsväng 

och systemets 

längd ≤2 m   

3  

Sluttningsvinkel < 40 % 40-50 % 50-60 % > 60 % 3 

Markfrigång < 20 cm  20-25 cm 25-30 cm > 30 cm 3 

Hindertagnings-

förmåga 

< 30 cm  30-35 cm  35-40 cm > 40 cm 3 

Räckvidd < 50 km 50-100 km 100-150 km > 150 km 3 

Personaltransport   Nej Delar av 

gruppen 

tillsammans 

med delar av 

utrustningen 

Delar av 

gruppen 

tillsammans 

med all övrig 

utrustning 

Hela gruppen 

tillsammans 

med all övrig 

utrustning 

2 

Skråvinkel < 20 % 20-25 % 25-30 % > 30 % 2 

Vadningsförmåga < 30 cm 30-40 cm 40-50 cm > 50 cm 1 

Personaltransport 

över vattendrag   

Nej Delar av 

gruppen 

tillsammans 

med delar av 

utrustningen 

Delar av 

gruppen 

tillsammans 

med all övrig 

utrustning 

Hela gruppen 

tillsammans 

med all övrig 

utrustning 

1 

Transport av 

skadad 

Ingen En skadad, 

viktreducering i 

form av 

borttagen 

utrustning  

En skadad, all 

utrustning 

fortfarande 

lastad 

Två skadade, all 

utrustning 

fortfarande 

lastad 

1 
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6.7.4 Kriterier militär lämplighet 

När det gäller UGV-systemens militära lämplighet kommer de att jämföras avseende fyra 

kriterier. Kriterierna och bedömningsgrunder redovisas i tabellen nedan.   

En skala från 0 till 3 har använts. Värdet 0 används när kriteriet inte uppfylls eller UGV-

systemets egenskaper inte är tillräckliga. Värdet 1 används när UGV-systemet delvis 

uppfyller kriteriet. Värdet 2 används när UGV-systemet uppfyller kriteriet. Värdet 3 används 

när UGV-systemet uppfyller kriteriet mer än vad som krävs enligt scenariot.  

Kriterierna har bedömts enligt följande (beskrivningen avser värdet 2): 

Träning: krävs upp till sju dagars träning beroende på systemets förmågor.  

Låg ljudnivå: kan systemet framrycka ”tyst” (batteridrift motsv.) under minst 2 timmar. 

Metod: kräver metoden upp till fem dagars utbildning.  

Utbildning i drift: krävs upp till fem dagars utbildning för att sköta driften beroende på 

systemets komplexitet 

 

Tabell 6-4: Bedömningsgrunder avseende hur väl UGV-systemen uppfyller kriterier för 

jämförelse inom militär lämplighet   

Uppfyllnad 

 

Kriterier 

0 1 2 3 Viktnings-

faktor  

Träning (i 

handhavande av 

systemet) 

Mer än tio 

dagars träning 

Upp till tio 

dagars träning 

Upp till sju 

dagars träning 

Upp till fem 

dagars träning 

3 

Låg ljudnivå Nej Tyst drift i 

minst en timme 

Tyst drift i 

minst två 

timmar 

Tyst drift i mer 

än fyra timmar 

3 

Metod (kräver 

mer eller mindre 

utbildningstid) 

Mer än tio 

dagars 

utbildning 

Upp till sju 

dagars 

utbildning 

Upp till fem 

dagars 

utbildning 

Upp till tre 

dagars 

utbildning 

2 

Utbildning i drift Mer än tio 

dagars 

utbildning 

Upp till sju 

dagars 

utbildning 

Upp till fem 

dagars 

utbildning 

Upp till tre 

dagars 

utbildning 

2 
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6.7.5 Kriterier ekonomisk överkomlighet  

När det gäller UGV-systemens ekonomiska överkomlighet kommer de att jämföras avseende 

två kriterier. Kriterierna och bedömningsgrunder redovisas i tabellen nedan.   

En skala från 0 till 3 har använts. Värdet 0 används när kriteriet inte uppfylls eller UGV-

systemets egenskaper inte är tillräckliga. Värdet 1 används när UGV-systemet delvis 

uppfyller kriteriet. Värdet 2 används när UGV-systemet uppfyller kriteriet. Värdet 3 används 

när UGV-systemet uppfyller kriteriet mer än vad som krävs enligt scenariot.  

Kriterierna har bedömts enligt följande (beskrivningen avser värdet 2): 

Materiel: kostnaderna är bedömda i relativa tal jämfört med varandra. Systemets grad av 

autonomi medger endast semiautonomt, teleopererad och fjärrstyrt uppträdande. 

Personal: krävs upp till tre veckors utbildning för tekniker för att kunna sköta underhållet på 

systemet.    

 

Tabell 6-5: Bedömningsgrunder avseende hur väl UGV-systemen uppfyller kriterier för 

jämförelse avseende ekonomisk överkomlighet   

Uppfyllnad 

 

Kriterier 

0 1 2 3 Viktnings-

faktor  

Materiel 

(kostnads-

drivande grad av 

autonomi) 

Full autonomi 

Semiautonom, 

teleopererad, 

fjärrstyrd samt 

navigerings-

funktion 

Semiautonom, 

teleopererad, 

fjärrstyrd samt 

navigerings-

funktion  

Semiautonom, 

teleopererad och 

fjärrstyrd 

Endast 

teleopererad och 

fjärrstyrd 

 

3 

Personal     

(teknikers behov 

av underhålls-

utbildning) 

Mer än fyra 

veckors 

utbildning 

Upp till fyra 

veckors 

utbildning 

Upp till tre 

veckors 

utbildning 

Upp till två 

veckors 

utbildning 

2 
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7 Resultat 
Tabellerna nedan redovisar de värden som framkommit efter undersökningen av de olika 

UGV-systemen egenskaper. För att summera egenskaperna har de tilldelats poäng. Poängen, 

inom parantes, har givits efter hur väl de anses uppfylla kriterier för jämförelse. En skala från 

0 till 3 har använts. Värdet 3 är bäst och värdet 0 är sämst. Egenskapens uppnådda poäng 

multipliceras sedan med den viktningsfaktor som avgör hur viktigt kriteriet anses vara. En 

skala från 3 till 1 har här använts. Faktorn är 3 viktigast och faktorn 1 är minst viktig. 

Slutresultatet fås sedan fram genom att addera de poäng respektive system har fått. Summan 

av de uppnådda poängen visar vilket UGV-system som anses bäst uppfylla kriterierna i 

respektive dimension. Värderingarna av dimensionerna är helt separata och kan inte jämföras 

med varandra. 

 
Tabell 7-6: UGV-system i jämförelse med kriterier för militär effektivitet 

UGV-system 

 

Kriterier 

CaMEL 

  

Protector 

Mk1 

  

Raider II 

  

SMSS  Vikt-

nings-

faktor 

Lastkapacitet 

(kg) 

Klarar mellan 

300-350 

(340) 

 Klarar 

mellan 300-

350 (340) 

 Klarar mer 

än 400 (793)  

Klarar mer än 

400 (682) 

 

Poäng 3(1) 3(1) 9(3) 9(3) 3 

Framrycknings-

hastighet (km/h) 

Mer än 4 (8)   Mer än 4 (8) Mer än 4 (56)   Mer än 4 (32)   

Poäng 9(3) 9(3) 9(3) 9(3) 3 

Bredd (m)  Mindre än 1 

(0,82) 

Mindre än 1 

(0,91)  

Mellan 1,2–1,6 

(1,55)  

Mer än 1,6 (1,8)   

Poäng 9(3) 9(3) 3(1) 0(0) 3 

Manöverförmåga Centrumsväng 

och ≤ 2 m 

Centrumsväng 

och ≤ 2 m 

Ingen 

centrumsväng 

Centrumsväng   

Poäng 9(3) 9(3) 0(0) 3(1) 3 
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UGV-system 

 

Kriterier 

CaMEL 

  

Protector 

Mk1 

  

Raider II 

  

SMSS™   Vikt-

nings-

faktor 

Sluttningsvinkel 

(%) 

Mellan 40-50 

(40) 

Mer än 60 (100) Mindre än 40 

(26,8) 

Mer än 60 

(96,6) 

 

Poäng 3(1) 9(3) 0(0) 9(3) 3 

Markfrigång Mindre än 20 

(15) 

Mellan 25-30 

(25) 

Mellan 25-30 

(29) 

Mellan 25-30 

(27,9) 

 

Poäng 0(0) 6(2) 6(2) 6(2) 3 

Hindertagnings-

förmåga (cm) 

Mellan 30-35 

(30) 

Mellan 35-40 

(38) 

Mer än 40 (43) Mer än 40 (41)  

Poäng 3(1) 6(2) 9(3) 9(3) 3 

Räckvidd (km)  Mellan 50-100 

(80) 

Mellan 100-150 

(100) 

Mer än 150 

(482) 

Mer än 150 

(200) 

 

Poäng 3(1) 6(2) 9(3) 9(3) 3 

Personaltransport Nej Nej Ja, delar av 

gruppen + all 

övrig utr. 

Ja, delar av 

gruppen + all 

övrig utr. 

 

Poäng 0(0) 0(0) 4(2) 4(2) 2 

Skråvinkel (%) Mellan 20-25 

(20)  

Mer än 30 

(67)  

Mellan 25-30 

(26,8) 

 Mer än 30 

(57,7) 

 

Poäng 2(1) 6(3) 4(2) 6(3) 2 

Vadningsförmåga 

(cm) 

Mellan 30-40 

(30) 

Mer än 50 

(75) 

Mindre än 30 

(29) 

Amfibisk  

Poäng 1(1) 3(3) 0(0) 3(3) 1 

Personaltransport 

över vattendrag 

Nej  Nej  Nej  Del av gruppen 

+ all övrig utr. 

  

Poäng 0(0) 0(0) 0(0) 2(2) 1 
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UGV-system 

 

Kriterier 

CaMEL 

  

Protector 

Mk1 

  

Raider II 

  

SMSS   Vikt-

nings-

faktor 

Transport av 

skadade 

 Ja, dock efter 

viktreducering  

Ja, dock efter 

viktreducering  

Två skadade, all 

utrustning 

fortfarande 

lastad 

Två skadade, all 

utrustning 

fortfarande 

lastad 

  

Poäng 1(1) 1(1) 3(3) 3(3) 1 

Summa 43 67 57 72  

 

Tabell 7-7: UGV-system i jämförelse med kriterier för militär lämplighet 

UGV-system 

 

Kriterier 

CaMEL 

  

Protector 

Mk1 

  

Raider II 

  

SMSS  Vikt-

nings-

faktor 

Träning                      

(i handhavande 

av systemet) 

Upp till fem 

dagars träning    

Upp till fem 

dagars träning    
Upp till sju 

dagars träning    
Upp till sju 

dagars träning    

 

Poäng 9(3) 9(3) 6(2) 6(2) 3 

Låg ljudnivå         

(tyst drift) 

Ja, i två timmar  Ja, i två timmar  Nej    Nej    

Poäng 6(2) 6(2) 0(0) 0(0) 3 

Metod             

(kräver mer eller 

mindre 

utbildningstid) 

Upp till fem 

dagars 

utbildning     

 Upp till fem 

dagars 

utbildning    

Upp till sju 

dagars 

utbildning    

Upp till sju 

dagars 

utbildning    

  

Poäng 4(2) 4(2) 2(1) 2(1) 2 

Utbildning i drift Upp till tre 

dagars 

utbildning       

Upp till fem 

dagars 

utbildning    

Upp till fem 

dagars 

utbildning    

Upp till fem 

dagars 

utbildning    

 

Poäng 6(3) 4(2) 4(2) 4(2) 2 

Summa  25 23 12 12  
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Tabell 7-8: UGV-system i jämförelse med kriterier för ekonomisk överkomlighet 

UGV-system 

 

Kriterier 

CaMEL 

  

Protector 

Mk1 

  

Raider II 

  

SMSS  Vikt-

nings-

faktor 

Materiel 

(kostnads-

drivande grad av 

autonomi) 

Semiautonom, 

teleopererad och 

fjärrstyrd  

Semiautonom, 

teleopererad och 

fjärrstyrd  

Semiautonom, 

teleopererad, 

fjärrstyrd samt 

navigerings-

funktion  

Semiautonom, 

teleopererad, 

fjärrstyrd samt 

navigerings-

funktion  

 

Poäng 6(2) 6(2) 3(1) 3(1) 3 

Personal    

(teknikers behov 

av utbildning) 

Upp till två 

veckor            

Upp till två 

veckor                

Upp till tre 

veckor    

Upp till tre 

veckor  

  

Poäng 6(3) 6(3) 4(2) 4(2) 2 

Summa 12  12 7 7  

 

 

Tabell 7-9: Sammanställning för UGV-system i jämförelse med kriterier  

UGV-system 

 

Kriterier 

CaMEL 

  

Protector 

Mk1 

  

Raider II 

  

SMSS  

Militär effektivitet            

Poäng 43 67 57 72 

Militär lämplighet                   

Poäng 25 23 12 12 

Ekonomisk 

överkomlighet 

    

Poäng 12 12 7 7 
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8 Analys 
Ser vi inom dimensionen militär effektivitet är det två system som utmärker sig, SMSS och 

Protector Mk1. Båda dessa system har genomgående bra egenskaper när det gäller 

sluttningsvinkel, markfrigång, hindertagningsförmåga och skråvinkel, det vill säga de 

egenskaper som gör att de kan ta sig fram i terrängen. SMSS placerar sig före Protector Mk1 

och det gör den främst på grund av sin lastkapacitet och räckvidd. 

Räckvidden hos SMSS är dubbelt så lång som hos Protector Mk1 vilket skulle kunna ha fått 

ännu större genomslag med ett annat scenario. Lastkapaciteten hos SMSS ger den även 

fördelar som påverkar kriteriet transport av skadade. Kriteriet transport av skadade, har i den 

här undersökningen inte viktats högt utan tvärtom lågt, men SMSS stora fördel här är att all 

utrustning kan vara lastad trots att skadade transporteras. En annan fördel är att SMSS bredd 

inte påverkas vid transport av skadade. Svagheten hos systemet är dess storlek och framförallt 

dess bredd, vilket innebär att systemet inte kan tas sig fram om terrängen innehåller trånga 

passager. 

Protector Mk1s volym är en sjundedel så stor som SMSS. Protector Mk1 stora fördelar är dess 

storlek och manöverförmåga vilket ger den goda möjligheter att framrycka utan att begränsas 

av till exempel tätstammig skog. Protector Mk1 kommer dock konstant att få arbeta med 

maximal lastkapacitet vilket sliter på systemet, vilket i sin tur kan leda till högre 

underhållskostnader. 

De två andra systemen, Raider II och CaMel är naturligtvis inte utan förtjänster men halkar 

efter i jämförelse. Raider II har den högsta lastkapaciteten, framryckningshastigheten och 

räckvidden, vilket innebär att systemet främst levererar militär nytta vid transport på väg och 

skogsstigar.  Dock medger systemets egenskaper avseende bredd, manöverförmåga och 

sluttningsvinkel inte att den kan framrycka i terrängen på önskvärt sätt.   

Den främsta anledningen för CaMel placering är också dess brister när det gäller att ta sig 

fram i terrängen, sluttningsvinkel, markfrigång, hindertagningsförmåga och skråvinkel, här 

har systemet egenskaper som ligger långt efter de främst placerade. Även dess räckvidd och 

lastkapacitet är sämst av de värderade systemen. Den enda riktiga styrkan hos CaMel är dess 

storlek och möjlighet till centrumsväng som ger god manöverförmåga.  

Ser vi inom dimensionen militära lämpligheten är det också två system som utmärker sig 

poängmässigt, CaMel och Protector Mk1. En egenskap som gör att dessa två system placerar 

sig i täten är deras förmåga att kunna framrycka med tyst drift, det vill säga låg ljudnivå. 
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Innebörden av denna egenskap är att systemet kan följa med gruppen längre fram mot det 

tänkta målet/objektet samt att soldaternas uppmärksamhet inte störs i samma omfattning vid 

till exempel observation. Vilken vikt denna egenskap egentligen får i verkligheten beror på 

vilket ljud som transmission och framdrivningssystemen genererar i sig själv. Är detta ljud 

högt sjunker naturligtvis kriteriets vikt och skillnaden till de andra systemen inom 

dimensionen blir mindre.   

När det gäller den ekonomiska överkomligheten kan konstateras att det är komplexiteten hos 

systemen som är avgörande. Graden av autonomi är kostnadsdrivande både när det gäller 

själva systemet i sig, det vill säga inköp, men även för den utbildning som krävs att tekniker 

genomgår för att underhålla systemen. De system som har fått högst poäng, CaMel och 

Protector, är också det system som har den lägsta komplexitetsgraden. SMSS och Raider II 

har högre grad av autonomi vilket också avspeglar sig i vilka förmågor de besitter. Systemen 

har därför bedömts ha högre kostnader totalt sett. 

Att välja ett av systemen är inte helt självklart då det finns ett antal hänsyn att ta i beaktande. 

Ser vi endast till poängen när det gäller militär effektivitet är valet givet, det blir SMSS. Men 

det finns alltid ett men. Camel och Protector Mk1 har båda höga poäng, både när det gäller 

militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet. Om vi endast tar hänsyn till dessa 

dimensioner skulle alltså någon av dessa system väljas. Görs ett försök att göra en 

helhetsbedömning av systemens militära nytta måste hänsyn tas till alla dimensionerna. Nu 

blir valet Protector Mk1 då det systemet har näst högst poäng när det gäller militär 

effektivitet, näst högst poäng avseende militär lämplighet och högst poäng gällande 

ekonomisk överkomlighet (tillsammans med CaMel). 

Valet av Protector Mk1 som det UGV-system som levererar högst militär nytta kommer att 

diskuteras nedan då det inte är helt odiskutabelt.  

9 Diskussion   
Om en helhetsbedömning av UGV-systemens militära nytta ska kunna genomföras måste 

hänsyn till alla dimensionerna, militär effektivitet, militär lämplighet och ekonomisk 

överkomlighet tas. Här jämför jag militär nytta med en trebent pall, där de tre benen 

representeras av dimensionerna. Skulle något av benen (dimensionerna) hela tiden anses som 

viktigast kommer pallen att förlora sin jämvikt, med resultat att den välter, då pallens ben 

(dimensionerna) hela tiden har ett inbördes förhållande till varandra. Den kontext systemet är 
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tänkt att användas i, samt de aktuella förutsättningarna eller den situation som råder avgör 

vilken dimension som för tillfället väger tyngst. Ett beaktande av alla dimensionerna behöver 

alltså ske när en bedömning ska göras avseende om ett system har militär nytta eller ej.  

Ovanstående tolkning av konceptet militär nytta har följts i denna undersökning men jag anser 

ändå att analysen av resultatet behöver diskuteras. I den här studien är den militära 

användaren en sexmannagrupp med sin utrustning. Om den militära användaren var en större 

grupp eller en grupp med tyngre utrustning, eller både och, skulle utfallet till SMSS fördel 

vara ännu större än fallet är nu. Den stora lastkapaciteten hos SMSS medger också att 

scenariots grupp skulle kunna få med sig mer utrustning för att kunna utföra tidsmässigt ännu 

längre operationer. Detta talar alltså för att SMSS borde ha valts som det system som har 

störst militär nytta.  

Men återigen finns det aspekter som måste beaktas. Syftet med att tillföra UGV-system till 

förbandet är att stödja soldatens uthållighet. Beroende på den kontext UGV-systemen är 

tänkta att användas i, det vill säga hur ser framförallt den obanade terrängen ut i scenariot, 

kommer ett av de värderade systemen att ha högst militär nytta.  

Då Protector Mk1 inte fullt ut klarar att transportera all utrustning som gruppen i scenariot ska 

ha med sig, innebär det att soldaterna måste bära den resterande utrustning som systemet inte 

kan ha upplastad, vilket går ut över deras uthållighet. Dock kommer Protector Mk1 att kunna 

följa gruppen vid dess framryckning även om terrängen innehåller trånga passager och är 

tätstammig. Det stöd som SMSS kan leverera avseende soldaternas uthållighet är större då 

systemet har större lastkapacitet, men det gäller bara under förutsättning att den kan följa 

gruppen i terrängen, annars uteblir stödet, det vill säga den militära nyttan.   

När det gäller vilket UGV-system som har störst militära nyttan står valet alltså mellan SMSS 

och Protector Mk1. SMSS är dyrare, har större lastkapacitet, är bredare och har sämre 

manöverförmåga än Protector Mk1 som är billig, har mindre lastkapacitet, är smalare och har 

bättre manöverförmåga. Här återfinns ett antal parametrar som den slutliga användaren av 

UGV-systemen har att förhålla sig till, och endast denne kan bedöma vilka som är viktigast 

hos UGV-systemen i den tänkta kontexten systemen avses att användas i. Mitt personliga val, 

i detta scenario, är ett UGV-system som storleksmässigt ligger mellan de två systemen, vilket 

säkert finns, men inte här har värderats. 

Att använda konceptet militär nytta enligt Andersson et al (2015) i den här uppsatsen har varit 

behäftat med vissa utmaningar. Själva begreppet militär nytta är komplext då det är beroende 
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av kontexten som den mäts i och beroende på hur UGV-systemen avses att användas kan 

olika resultat fås. Detta har inneburit att valet av kontext har varit föremål för mycket 

funderande, då själva kontexten påverkar undersökningen avseende vilka indikatorer (kriterier 

för jämförelse) som avses att användas. För att kunna bedöma den samlade förmågan hos 

UGV-systemen har ett scenario använts med sina för- respektive nackdelar. Valet av scenario 

innebar också att den militära användaren och syftet med att använda UGV-systemen 

identifierades. Det metodmässiga användandet av scenario diskuteras längre ned i texten. Att 

skaffa sig kunskap om objektet (UGV-systemen) har inte orsakat samma arbetsinsats då 

information har funnits tillgängligt i huvudsak på tillverkarnas hemsidor.  

Att förhålla sig till de tre dimensionerna, militär effektivitet, militär lämplighet och 

ekonomisk överkomlighet i konceptet militär nytta varierar i intellektuell utmaning. 

Bedömningen av den militära effektiviteten med att använda UGV-systemen kan med hjälp 

av scenariot analyseras fram. Vid detta framtagande identifierades att de indikatorer (kriterier 

för jämförelse), som togs fram, skulle ha en högre kvalitet om en arbetsgrupp med bredare 

kompetensbas än min egen, hade gjort detta. 

Den militära lämpligheten är inte lika enkel att ta fram då den innehåller mer subjektivt 

bedömande av kriterier för jämförelse. Att bedöma hur mycket träning och utbildning som 

behövs för respektive system är exempel på sådana subjektiva bedömningar. Om information 

avseende dessa kriterier hade funnits tillgängligt skulle bedömningen av dimensionen få en 

högre validitet, vilket i sin tur hade höjt uppsatsens kvalitet. 

De olika kostnaderna för de olika systemen, som tillhör dimensionen ekonomisk 

överkomlighet, är enligt min mening den svåraste dimensionen att överblicka. Kostnaden för 

ett system kan naturligtvis uppskattas, uppskattningen kan dock vara felaktig vilket kan få till 

följd att jämförelsen mellan systemen blir missvisande. För att försöka parera detta har en 

jämförelse i relativa tal med varandra genomförts för att få fram kriterier för jämförelse.  

Avslutningsvis genomfördes i analysen en kvalitativ sammanslagning av samtliga 

dimensioner vars syfte var att belysa den militär nytta inom dessa och hur det påverkar 

resultatet. Här går det inte att utnyttja ren matematik för att få fram ett resultat, vilket 

ovanstående diskussion visade. Detta moment i konceptet kräver att den som värderar går 

tillbaka i respektive dimension och skärskådar sin värdering. 

Anledningen till att jag använde ett scenario är därför att det är lämpligt att använda om man 

vill förtydliga en problemställning och därmed få en uppfattning om vilka system eller 
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egenskaper som har stor betydelse för att lösa en uppgift. Å andra sidan när man ska bedöma 

tekniska system, som i det här fallet, har operativa scenarion ofta en tendens att vara för 

generella. För att i någon mån parera den nackdelen har jag valt ut en typsituation, ur ett 

operativt scenario, där det fanns möjlighet att just värdera UGV-systemens egenskaper. 

Svårigheten med att använda ett scenario är främst förknippat med den osäkerhet som 

uppkommer då alla typsituationer inte kan undersökas, det vill säga avgränsningar kommer att 

ske just på grund av användandet. Här måste alltså eftertänksamhet iakttas då val av 

typsituation kan få stor påverkan på resultatet, vilket gör att resultatet som framkommer inte 

är applicerbart i allmänhet, utan endast är giltigt i den aktuella kontexten. Å andra sidan, om 

valet av typsituation har valts med omsorg kommer resultatet att ha möjlighet att äga viss 

giltighet, även utanför den valda kontexten.  

Den här undersökningen är behäftad med vissa osäkerheter, då jag själv inte kunnat verifiera 

tillverkarnas data gällande systemens egenskaper i jämförande tester. Det är framförallt UGV-

systemens egenskaper avseende terrängframkomlighet med last, vilket har varit de egenskaper 

som till stor del varit avgörande i värderingen, som inte kunnat verifieras. Dock har jag gjort 

en rimlighetsbedömning avseende tillverkarnas data på systemen utifrån min erfarenhet som 

teknisk officer och funnit att uppgifterna är rimliga. 

En annan osäkerhet är den faktiska kostnaden för respektive system som inte heller den har 

kunnat verifieras. Ytterligare osäkerheter är också hur terrängen, framförallt den obanade, ser 

ut och skulle påverka UGV-systemen samt systemens ljudnivå vid vanlig och så kallad tyst 

drift. Den sista identifierade osäkerheten är hur UGV-systemens olika grader av autonomi 

fungerar i verkligheten. Osäkerheten avseende UGV-systemens autonomi är något jag 

kommer att diskutera mer senare i detta kapitel. 

Att använda ett scenario i undersökningen ger både för- respektive nackdelar. En av 

fördelarna är att de kriterier för jämförelse som tas fram, med hjälp av scenariot, är spårbara. 

Nackdelen med att använda ett scenario/typsituationer är svårigheten att få undersökningen 

repeterbar. De kriterier för jämförelser som jag tagit fram grundar sig på min erfarenhet och 

kompetens inom det undersökta området. En annan individ med andra erfarenheter och 

kompetenser behöver nödvändigtvis inte komma fram till samma kriterier för jämförelse. 

Detta gäller även hur viktningen av de framtagna kriterierna sedan görs.  

Det som också måste beaktas vid användandet av scenarier och typsituationer är att en 

ändring av ett ingångsvärde, till exempel den militära användarens organisation, kan få stort 
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genomslag på hela undersökningen. I den här undersökningen skulle en utökning av antalet 

gruppmedlemmar ge ett annat resultat än vad som nu blev fallet, då den sammanlagda vikten 

på utrustningen skulle öka.  

Vid användandet av en multimålmetod, vilket här har använts, finns risken att valet av 

faktorer, det vill säga kriterier för jämförelse, styr resultatet och därför bör även dessa göras 

med omsorg. Något jag kom fram till i undersökningen var att användandet av fler kriterier 

för jämförelse inte automatiskt ger ett bättre resultat då vissa kriterier överlappar varandra.    

För att parera även detta har, i den här undersökningen, kriterier för jämförelse som är lika 

varandra till typ viktats olika, främst efter hur gränssättande de bedöms vara. 

Inledningsvis användes en tregradig skala avseende UGV-systemens uppfyllnad av kriterierna 

för jämförelse. För att kontrollera om den bedömda skillnaden mellan systemen skulle framstå 

som tydligare byttes skalan, efter att undersökningen var klar, till en fyrgradig. Ingen 

signifikant skillnad mellan systemens värdering kunde dock fastställas. Lärdomen av detta är 

att det inte är antalet skalsteg i sig, när det gäller att bedöma systemens uppfyllnad av 

kriterierna som kommer att avgöra utfallet, utan kriteriets utformning som styr. 

Graden av autonomi är ett av kriterierna för jämförelse, i dimensionen ekonomisk 

överkomlighet, och också den som är kostnadsdrivande när det gäller UGV-systemen. 

Utvecklingen av fordonsteknik går långsamt i jämförelse med elektronikområdet. Själva 

grundfarkosten/fordonet kommer att kosta ungefär lika mycket idag som imorgon att 

producera, och dess prestanda kommer troligtvis inte heller att ha ändrat sig speciellt mycket. 

Elektronikområdet däremot blir billigare och bättre enligt Moores lag, en empiriskt grundad 

princip som säger att prestanda på digitala komponenter fördubblas var 18 månad, vilket 

innebär att all elektronisk utrustning kopplat till autonomi, som byggs in i farkosten/fordonet, 

snabbt kommer att bli omodern. Min iakttagelse är att all elektronik som har stor påverkan 

(kostnadsdrivande) på autonomin kanske bör vara av typen ad-on kit, som TerraMax, vilket 

medger en enkel och snabb uppgradering. Resonemanget ovan gäller naturligtvis även de 

datorer och sambandssystem som UGV-systemen eventuellt har. 

  

Förmågan att idag nyttja UGV-system befinner sig ungefär på samma nivå som förmågan att 

använda stridsvagnsförband var i slutet av första världskriget. Dåtidens stridsvagn kan 

betecknas som en disruptive technology. Idag är stridsvagnar en självklarhet i moderna 

arméer. Stridsvagnarna som togs fram vid slutet av kriget slutade ofta att fungera efter några 
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mil på grund av mekaniska fel. Efter kriget pågick utvecklingen sedan parallellt hos 

segermakterna på ungefär samma sätt, dock under visst motstånd från till exempel kavalleriet. 

Tyskarna, som var förbjudna att inneha stridsvagnar enligt Versailles fördraget var villiga att 

acceptera förändring och införde en kombinerad vapenstrategi. Under de tjugo år som var 

mellan krigen utvecklade och förfinade tyskarna både sin teknik avseende stridsvagnar, sin 

taktik och operationskonst gällande pansarförband och vid invasionen av Frankrike visades 

dess effektivitet. På samma sätt kan man säga att UGV-systemen innehar liknande 

utvecklingsutmaningar hos de försvarsmakter som nu undersöker den militära nyttan med 

dessa system. 

Det kan också vara så att den militära nyttan hos UGV-system för närvarande är så låg att de 

inte är användbara. Osäkerheten hos UGV-systemens autonomi som tidigare nämnts är en stor 

bidragande orsak till denna synpunkt. Om systemen, till exempel inte uppvisar tillräcklig 

förmåga att följa en soldat kommer soldaten att behöva dela sin uppmärksamhet, dels med att 

lösa sin huvuduppgift, vilket är den prioriterade, dels med att styra UGV-systemet vilket 

degraderar soldatens stridsberedskap. En soldat som inte fullt ut är koncentrerad och 

stridsberedd vid framryckning utgör inte bara en fara för sig själv, utan även för gruppen. 

UGV-systemens förmåga att styras teleopererad är också ett område som bedöms som 

osäkert. Så länge soldaten kan överblicka systemets framfart är problemet av mindre art, dock 

naturligtvis inte under dygnets mörka timmar, men hur styr soldaten systemet när den 

försvinner utom synhåll? Att utrusta systemen med videolänk är en lösning, men det är 

samtidigt kostnadsdrivande och viktkrävande, både på systemet i sig och på den utrustning 

som krävs hos soldaten för att styra UGV-systemen. 

Vissa UGV-system i undersökningen har förmågan att navigera, det vill säga har ett 

programmerbart styr- och framdrivningssystem, logiskt ihopkopplat med en 

navigeringsfunktion med positionsbestämning. Vad händer när systemet har sänts till en viss 

koordinat och dess sensorer upptäcker ett hinder, om de upptäcker det? Vid vilka tillfällen 

klarar respektive klarar inte systemen att korrekt identifiera olika typer av hinder? 

Ovanstående områden av autonomi är bara exempel på förmågor som inte har kunnat prövas i 

verkligheten vilket gör undersökningens resultat osäkert. Hade UGV-systemens autonomi 

kunnat prövas är det inte omöjligt att utfallet av undersökningen hade blivit annorlunda. 

Systemens förmåga att ladda batterier har i undersökningen inte värderats som ett kriterier för 

jämförelse, då samtliga system innehar den förmågan. Hur snabbt och effektivt eller om 
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laddning kan genomföras av systemen under marsch är naturligtvis egenskaper som är 

intressanta och skulle bidra till den militära nyttan. Laddningsegenskaperna hos systemen 

innebär dock att lasten kan minskas då inte lika många extra batterier behöver tas med, men 

ställer större krav på räckvidd enligt tidigare resonemang. 

I den här undersökningen har bara UGV-systemens militära nytta undersökts gällande 

barmark vilket också är svaghet i studien. Värdering avseende systemens vinterförmåga 

saknas helt. Om detta hade genomförts skulle det troligtvis också ha, precis som prov av 

systemens autonomi, ändrat utfallet av undersökningen.  

Idag när soldater framrycker till fots görs det enligt våra instruktioner och handböcker. Ett 

taktiskt rätt uppträdande eftersträvas hela tiden för att öka sin egen effektivitet och minska 

risken att bli upptäckt. Om nu gruppen (förbanden) utrustas med UGV-system kommer då 

nuvarande instruktioner och handböcker att vara giltiga, troligtvis inte.  

9.1 Svar på frågeställningen 

Frågeställningen som gavs i början av uppsatsen var: 

Vilken är den militära nyttan med UGV-system som följer och stödjer lägre förband avseende 

logistiktransporter? 

Den militära nyttan med dessa UGV-system är att soldaternas enskilda rörlighet och 

uthållighet ökar, samtidigt som den skaderisk som tunga bördor innebär minskar. En soldat 

som inte är utmattad efter att ha burit tung utrustning har en högre stridsberedskap och agerar 

med större skärpa. Förbandens operativa rörlighet och uthållighet ökar också och beroende på 

vilket UGV-system som används återfinns olika grader av militär nytta. Den stora 

lastkapaciteten hos SMSS medger att scenariots grupp skulle kunna få med sig mer utrustning 

för att kunna utföra tidsmässigt ännu längre operationer, men bara under förutsättning att 

terrängen, där operationen ska genomföras, medger detta. Väljs Protector Mk1 kommer 

gruppen att få bära mer själva och operationens längd kommer inte att kunna utökas utan att 

soldaterna får bära mer, dock medger systemets egenskaper att det kan följa gruppen under 

hela operationen. 

9.2 Slutsatser 

Ser vi till den effekt som införande av UGV-system skulle få på våra förband som förflyttar 

sig till fots är den uppenbar. Uthålligheten och rörligheten skulle öka vilket innebär ökad 

operativ rörlighet för förbandet och ökad stridsförmåga hos den enskilde soldaten. Målet, 
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enligt arméns utvecklingsplan, att >3 dygns förbandsbunden uthållighet ska implementeras 

och detta gäller i synnerhet förnödenheter för soldatens överlevnad såsom livsmedel (vatten), 

soldatens sjukvårdsförnödenheter och reglementerad utrustning (RU) personlig ammunition 

skulle uppfyllas. 

Vid ett eventuellt införskaffande av UGV-system behöver prov och tester i svensk terräng 

genomföras för att studera hur terrängen påverkar systemens framkomlighet. Dessa tester 

behöver genomföras i alla delar av landet och under alla årstider. 

En implementering av UGV-system i våra manöverförband skulle innebära en 

organisationsförändring kopplat till metod. Vilket troligtvis skulle innebära att vår 

underhållsorganisation och vårt logistikkoncept för förband med fotsoldater skulle behöva 

revideras, då de skulle få förmågor de tidigare inte haft. En förutsättning, för att få ut största 

möjliga militära effekt och nå de uppsatta operativa målen, är att det finns en gemensam och 

fastställd metod för hur UGV-systemen ska nyttjas i förbandet. Varken förbandet eller 

systemets förmågor kommer att kunna utnyttjas till sin fulla potential utan en gemensam 

metod.  

Om man kombinerar olika UGV-system i en stridsenhet som verkar inom samma 

operationsområde så får man ökade underhållskostnader, det är alltså viktigt att UGV-

systemen är enhetliga.  

Taktik och doktrin behöver ses över. Användandet av UGV- system behöver styras upp i 

handböcker. Alla som ska använda systemen behöver utbildas och tränas i användandet av 

dessa system, detta gäller även inte minst chefer. Dels för att lära sig UGV-systemens 

tekniska för- respektive nackdelar, men även förstå deras taktiska möjligheter och 

begränsningar. 

  

10 Fortsatta studier 
Idag görs stora ansträngningar för att signaturanpassa våra plattformar. Hur kommer UGV-

systemen att påverkas av dessa signaturanpassningar? Vilka skydd som behöver tas fram mot 

telekrigsåtgärder som signalspaning, störning och pejling är också intressanta att studera.  

Studier för hur konceptet militär nytta ska tillämpas är ett annat område som skulle vara 

intressant att genomföra. Hur metoden för militär nytta ska analyseras kan utvecklas och är ett 
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område som bör studeras. Det är framförallt den kvalitativa sammanslagningen av samtliga 

dimensioner som, enligt min erfarenhet från den här undersökningen, behöver utvecklas. 

Vilken metod för att tolka resultatet ska användas? 

Att studera hur utvecklingen av pansarförband, framförallt stridsvagnar, avseende doktrin, 

metod och taktik genomförts från deras tillkomst till dags dato och sedan utnyttja detta i en 

jämförelse med hur UGV-systemen är tänkta att utvecklas skulle vara intressant. 

En jämförelse mellan så kallade All Terrain Vehicle (ATV) och UGV-system skulle bidra till 

kunskapen om skillnaden dessa system levererar gällande den militära nyttan och hur de kan 

stödja soldatens uthållighet och den operativa rörligheten. 
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