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Nu har den första drönarsvärmen anfallit –
betyder det någonting?
Sammanfattning:
I inbördeskriget i Syrien slåss flera svaga oppositionsgrupper mot den ryskstödda regimen. I
januari 2018 angreps en rysk flygbas och hamn i Syrien. Det var första gången en svärm av
små billiga drönare utförde långräckviddiga och kraftsamlade precisionsattacker. En
utforskande fallstudie använder teorier om förändring och överraskning för att upptäcka
mönster från händelsen. Syftet var att se om detta fall kan identifiera några aspekter gällande
asymmetrier i krigföringens spelrum som kan vara till nytta i första hand i en svensk kontext.
Resultatet visar att händelsen var disruptiv men inte överraskande, snarare väntad. Om fienden
med disruptiv teknologi förändrar sina medel och metoder avseende prestanda, numerär och
kostnader finns en möjlighet att utnyttja asymmetrier i spelrummet.
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Now the first swarm of drones has attacked –
does it mean anything?
Abstract:
In the civil war in Syria numerous weak groups fought the Russian-supported regime. In
January 2018 a Russian air base and port in Syria were attacked. It was the first time that
swarms of small cheap drones carried out long-range and concentrated precision attacks. An
exploratory case study uses theories of change and surprise to detect patterns from the event.
The purpose was to see if this case can identify any aspects of asymmetries in the arena of
warfare which may be useful primarily in a Swedish context. The results show that the event
was disruptive, but was expected, rather than surprising. If the enemy use disruptive
technology to change their means and methods, in terms of performance, numbers and costs,
there is an opportunity to exploit asymmetries in the arena of war.
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1 Inledning

- A posteriori ”Kunskap som innehas efter en given händelse”.

Natten mellan 5–6 januari 2018 fick rysk militär i Syrien a posteriori. Då inträffade den första
officiellt kända attacken av en anfallande drönarsvärm. Drönarna angrep den ryska flygbasen
Khmeimim och en marinbas för ryska fartyg i hamnstaden Tartum. Det långräckviddiga
precisionsanfallet genomfördes med 13 stycken små drönare försedda med splitterladdningar
(MoD Russia 2018).

Inbördeskriget i Syrien startade 2011. Det pågick mellan Bashar al-Assads regim och flera
oppositionsgrupper.

Assad-regimen

stöddes

av

Ryssland

och

Iran.

Några

av

oppositionsgrupperna bistods av USA och dess allierade, däribland Frankrike, Turkiet och
Saudi-Arabien. Motiven till att delta i konflikten är olika. Syrien var Rysslands sista allierade i
Mellanöstern och även Rysslands militärbas i Medelhavet. Motivet för USA och Frankrike var
kampen mot terrorismen, främst IS (Islamiska staten). Turkiet fruktade att en självständig
kurdisk stat kunde bildas i norra Syrien. Situationen hade många inblandade parter med olika
agendor (Globalis 2018).

Krigshandlingar förekom regelmässigt i inbördeskriget. Den 31 december 2017 utsattes den
ryska flygbasen Khmeimim för en granatkastarattack. Ryssland bekräftade att två personer
dödades vid attackerna men förnekar att sju flygplan skadats (RIA Novosti 2018). Mot denna
bakgrund borde beredskapen vid flygbasen varit hög 5 januari 2018. Det ryska luftförsvaret
lyckades enligt egna uppgifter på något sätt upptäcka de små flygfarkosterna. Anfallet sades
avvärjas med korträckviddigt luftvärn, kulspruteeld och telekrigsresurser (Eshel 2018).

Hotbedömningar utgår normalt från en uppbyggd underrättelsebild av tidigare händelser. Denna
underrättelsebild fick förändras efter anfallet av drönarsvärmen. Lågteknologiska aktörer
(oppositionsgrupper/terrorister) hade hittills använt enstaka exemplar enligt Figur 1. Det
förväntade hotet utgjordes av direktstyrda mycket små konsumentmodeller av drönare.
Räckvidden hos dessa drönare brukar vara kort och de modifieras med enkla medel till att bära
en liten nyttolast (Hambling 2015). Vid attacken i Syrien användes drönare av en annan modell
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som framgår av Figur 2. Dessa uppfattades vara hemmabyggda med mycket enkla och billiga
medel. Dessa drönare var av en större modell än vad som tidigare observerats. Konstruktionen
med vingar gav en bättre aerodynamik än quadrokopter. Framdrivningen utgjordes av en
enkelpropeller direkt monterad på en förbränningsmotor av gräsklippar-/motorcykelmodell.
Motorn använde bensin som utgör ett energirikare och effektivare drivmedel än batteridrift.
Sammantaget kan den ökade storleken på både farkostens kropp och motor bedömas ge en
längre räckvidd än de mindre farkoster som använts enligt underrättelsebilden vid tidigare
attacker. Vapenlasten innehöll fler granater än tidigare precisionsanfall enligt Figur 1.

Figur 1-Vänster-IS modifierad drönare (Foto Mitch Utterback)
Figur 2-Höger-Drönare/Syrien 2018 (Foto MoD Russia)

Detta är det första kända fallet av ett långräckviddigt och kraftsamlat precisionsanfall från en
oidentifierad part av vad som uppfattas som en svärm hemmabyggda drönare.

Rysslands försvarsdepartement deklarerade vid en presskonferens två officiella slutsatser:


Det första är att det inte är möjligt att helt improviserat bygga dessa drönare - det kräver
specialistkunskap inom flera teknikområden samt utprovning.



Det andra är att detta innebär att terrorister nu har kunskap och kan använda drönare
motsvarande dessa för liknande attacker globalt mot militära och civila mål (MoD
Russia 2018).

Denna uppsats tes är att denna reella förstagångshändelse ger glimtar av en möjlig framtid och
därför är fenomenet intressant att studera.
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Centrala begrepp
Drönare - benämns i litteraturen vid många olika namn till exempel UAV (Unmanned Aerial
Vehicle), UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), sUAS (small Unmanned Aerial System),
UAS (Unmanned Aerial System) och många andra indelningar av detta begrepp, hädanefter
används begreppet drönare.
Svärm – är ett begrepp med innebörden hop, flock eller mängd. Uttrycket svärm kan ha dubbla
betydelser där en svärm av kulor och en svärm av drönare kan betyda samma sak det vill säga
en hop, flock eller mängd utan intelligens. Den andra betydelsen är en svärm av små
myggor/bin/fåglar och en svärm av drönare, där mängden bildar en flock med en intelligens att
flyga tillsammans med beroenden dem emellan. Då den intelligenta svärmen åsyftas kommer
detta förtydligas i uppsatsen.

2 Problemformulering/frågeställning
Det intressanta med denna aktuella händelse, en svärm av enkla drönare i Syrien, är att det
utgjorde en första reell händelse. 2010-talets snabba utveckling och spridning av drönare samt
aktuellt forskningsläge gav en initial bedömning - anfall med svärmar av drönare kommer att
inträffa igen i både ointelligent och intelligent form av svärm. Det är detta som gör
undersökningen spännande. Denna undersökning försvårades av att händelsen inträffade under
ett krig. Citatet ”Krigets första offer är sanningen.” tillskrivs den grekiske dramatikern
Aischylos på 400-talet f.Kr. Detta innebar i detta fall att undersökningen inte kan få fram
sanningen. Det viktiga är inte exakt vad som hänt. Undersökningen syftar till att utforska det
generella, med detta anfall med drönare som utgångspunkt. Anfall med drönarsvärm är en ny
företeelse. En ny företeelse är en förändring. Framtagandet av den generella bilden genomförs
med hjälp av teorier för vissa utvalda aspekter rörande förändring.

Ett perspektiv med fallet med anfallande drönarsvärmar i Syrien-konflikten är att försvararen
utsätts för en motståndare som med flexibelt nyttjande av befintlig teknologi skapar en
överraskning. Många av parterna i konflikten, som kan bedömas som lågteknologiska,
överraskar genom att plötsligt uppvisa förmåga till långräckviddigt massivt precisionsanfall.
Den part som iståndsatte anfallet kan därmed sägas ha tillfälligt uppträtt som en högteknologisk
motståndare och angreppet skulle därför kunna utgöra en disruptiv händelse. Sammantaget ökar
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det svårigheterna med att bedöma om en motståndare är lågteknologisk eller har en högre
teknologinivå.

Oppositionsgrupper (lågteknologiska motståndare) i inbördeskriget i Syrien bedöms enligt
normal militär underrättelsebedömning. Militära underrättelsebedömningar är hemliga men
dessa oppositionsgrupper borde inte vid tidpunkten för angreppet bedömts ha tillgång till ett
precisionsvapen med en potentiell räckvidd av 100 km. Raketer utan precision har kunnat
avfyras i mängd tidigare. Drönarna kan däremot programmeras att anfalla i mängd med
koordinerad precision. Precisionsvapen med denna räckvidd har normalt varit förbehållet större
högteknologiska nationer (statliga aktörer) med kryssningsmissiler eller stora militära drönare.
Denna förstagångshändelse indikerar en förändring och studeras därför utifrån sin eventuella
påverkan på krigföringens medel och metoder. En förändring kan tillmätas olika betydelse. Om
en förändring anses omstörtande eller disruptiv kan den sägas innebära en större påverkan.
Kommer innebörden av denna händelse få någon större påverkan på krigföring i framtiden? Var
drönarangreppet i svärm en disruptiv eller omstörtande händelse?

Det är allmänt känt i militära kretsar år 2018 att det är svårt att stoppa små flygande drönare.
Ryssland var tvungna att hålla hög beredskap på kostsamma avancerade sensor- och
vapensystem för att stoppa detta lilla, enkla vapensystem som inte kom i singulära tal utan i
mängd. Drönarna var små, och att upptäcka dem innebär utmaningar både optiskt och för
sensorer. Det lilla formatet utgör även en utmaning för att kunna uppnå verkan mot de små
luftfarkosterna. Ett exempel på att ett land med hög hotnivå mot sig och med en allmänt hög
beredskap har svårigheter trots att hotet är känt är Israel. Israels krigsmakt har haft svårt att
uppnå verkan och kunna bekämpa små drönare på grund av just storleken (Cohen 2017).
Stormakten USA var tidigt medvetna om problematiken med små drönare och höll övningen
BLACK DART 2002–2013, enbart för att möta drönarhotet. Övningen hade en hög grad av
sekretess ända fram till 2013 medan verksamheten är mer öppen idag och hanteras av Joint
Integrated Air and Missile Defense Organization (JIAMDO) (Whittle 2015).

Syrienfallet påvisar vid första anblick även ett annat perspektiv, nämligen det stora kostnadsgap
ur ekonomisk synvinkel mellan den högteknologiska försvararens skyddssystem för sina
högvärdiga mål och den bedömt lågteknologiska anfallarens verkanssystem. På grund av den
relativt låga kostnaden för drönarna i angreppet ökar dessutom anfallarens möjligheter att

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Kjell Eriksson
2HU046 VT 2018

D-UPPSATS

Sida 8 (52)

2018-06-12

överbelasta ett försvarssystem i tid och rum. Angriparen har råd att öka antalet eller numerären
när priset är lågt. Angriparen har dessutom råd att försöka flera gånger. Ett mycket grovt
antagande om ett styckepris per attackdrönare på 25000 SEK ger totalkostnaden 325000 SEK
för 13 drönare. Det angriparen försöker skada, det vill säga det skyddsvärda har också en
kostnad. Priset för högvärdigt mål i form av ett örlogsfartyg eller stridsflygplan är bedömt från
100 miljoner kronor och uppåt per styck.
En grov uppskattning av prislappen per styck på försvarssystemen på den ryska flyg- och
marinbasen utgjordes av ca 110 miljoner SEK för luftvärnssystemet Pantsir S-1 (Army
Recognition 2018) och ca 18 miljoner SEK för Krasukha-4 (Dura n.d.). Anta att 13 drönare
anfaller igen och igen. Hur många anfall kan då göras för 128 miljoner SEK? 128 miljoner delat
med 325 000 ger förhållandet 394/1. 13 drönare kan genomföra 394 anfall innan kostnaden
uppgår till ett försvarssystem. Skillnaden mellan en kostnad för att angripa och en kostnad för
att försvara sig är således stor. Kostnadsgapet skulle kunna vara ännu större då det är möjligt
att det finns mer än ett system på en plats.

Författarens bedömning är att det sannolikt kommer att inträffa mer sofistikerade drönarattacker
- oavsett om de är i svärm eller enstaka formationer i framtiden. Det är därför intressant att
studera vilken generell påverkan på krigföringen som nya metoder utförda av en oidentifierad
eller lågteknologisk motståndare kan få med ett nytt billigt verkansmedel, det vill säga drönare
som långräckviddigt, svårupptäckt och svårbekämpat vapensystem.

Syfte
Denna uppsats använder teorier, om disruptiva förändringar och förändring i form av
överraskning, för att utforska en förstagångshändelse i form av långräckviddiga och
kraftsamlade precisionsattacker utförda av mängder med billiga drönare. Syftet är att se om
detta fall kan identifiera några aspekter gällande asymmetrier i krigföringens spelrum som kan
vara till nytta, i första hand i en svensk kontext.

Frågeställning
 Om drönarattacken i Syrien var en disruptiv händelse, vilka underliggande mönster kan
förändras när fler får tillgång till mängder med drönare?
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Tidigare forskning
Forskningen kring obemannade luftfarkoster, utveckling av svärmningsteknik och olika
militära kontexter är omfattande. En allmän syn på framtida förändringar och medlet drönare
återfinns i Når dronene våkner: autonome våpensystemer og robotisering av krig. Boken
behandlar förutom teknologi/militärteori även juridiska, etiska och politiska perspektiv
(Berntsen, Tor Arne S.;Dyndal, Gjert Lage; Johansen 2016). En genomlysning av den
autonoma förmågan hos svärmar av drönare och robotar beskrivs i boken Army of none:
Autonomous Weapons and the Future of War (Scharre 2018). En enskild drönare är lätt att styra
medan en svärm inte är det. Svärmning kan ge stora offensiva fördelar men även risker då
dödandet hamnar utanför ”meningsfull mänsklig kontroll”. Lachov belyser debatten kring de
nya strategiska frågorna det ger upphov till det vill säga offensiva fördelar mot tappad kontroll
(Lachow 2017).

Medlet drönare ses i allmänhet på olika sätt i forskningen. Det finns ingen enad bild av hur stor
vikt medlet drönare skall ges i forskningen, därför redovisas exempel på åtskilda syner.
En syn behandlas till exempel i Ian Clarks bok Waging War under kapitlet War, Technology,
and Conceptual Change. Kärnvapen och drönare framhålls som två exempel på teknologier som
ger annorlunda perspektiv på krigföringen än övriga krigsteknologier. En orsak till att medlet
drönare ifrågasatts i debatten är att de sätter krigföringens grundläggande begrepp på spel såsom
ömsesidig risknivå i krig. Kritiker till att använda drönare som vapen menar att de kan uppfattas
som hemliga vapen som undergräver alla normala typer av krig. Det Clark menar är att båda
parter riskerar någonting i normal konflikt/krig. Om den ena parten inte riskerar något så menar
han att det undergräver begreppet krig (Clark 2015). Begreppet ömsesidig risknivå bygger på
vår Clausewitzianska syn att krigföring är en kamp mellan två viljor (Clausewitz 2006). Den
andra synen på drönare menar att det inte alls är någonting speciellt. Joshi & Stein skriver i
Emerging Drone Nations att drönare bara är en vanlig del av luftkrigets utveckling (Joshi &
Stein 2013).

Metoden att kraftsamla och anfalla i svärm kommer utvecklas i takt med teknikutvecklingen.
Det framgår tidigt när tidigare forskning studeras. Tecken på detta är att en hel del forskning
förekommer kring hur drönare skall röra sig både i kontrollerat och okontrollerat luftrum.
Kunskap om luftfart skapar förutsättningar för kraftsamling eller svärmning med många
flygfarkoster. Ett annat arbete som rör luftfart studerar en nätverksarkitektur som använder
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kunskapen från flygtrafikledningsnät, mobiltelefonnät och Internet för att hantera trafik med
drönare. Ett arbete som detta är viktigt för att kunna öka antalet drönare i luften (Gharibi et al.
2016). Ett kinesiskt luftfartsarbete rör positioneringsalgoritmer för grupper av drönare. En
grupp drönare stödjer tillsammans varandra för sin egen positionering i miljö utan GPS-tillgång.
(Guo et al. 2017). En del forskning som bedrivs kring metoden handlar bland annat om
samarbete. Fler enheter kan utföra saker som inte den enskilda enheten kan. Ett kinesiskt arbete
visar att flera drönare som samarbetar med val av mål och tidsförhållanden mellan
anfallsvågorna löper mindre risk i stridsområdet. Detta utförs idag vid bemannade
stridsflygdivisioner regelmässigt. Det intressanta i forskningen är att den bemannade kunskapen
förs över till obemannade drönare för att skapa en optimal anfallsstrategi (Yao & Zhao 2013).

Det i problematiseringen uppmärksammade kostnadsgapet återfinns inte som ett sökbart
begrepp. Ett begrepp som avser det så kallade kostnadsgapet och inte med lätthet hittas är David
Galulas begrepp kostnadsasymmetri (asymmetric cost) (Galula 1964). Detta begrepp är inte
mycket beskrivet i litteraturen men återfinns i amerikanska Land Warfare Papers omkring 40
år senare. Kostnadsasymmetri delas där in i underbegreppen Assets at Stake, Cost of Defense,
Costs of Undertaking Action och Information Operations (Buffaloe 2006).
Operationellt gap finns bland annat som begrepp i samband med högteknologi och irreguljära
motståndare. Ett arbete behandlar högteknologiska länders fallenhet att alltid bygga försvar mot
andra högteknologiska motståndare. Det leder inte alltid till rätt försvarsteknologi när
högteknologi möter asymmetrisk lågteknologi (Rowlette 2015). En medvetenhet om
taktisk/operationell/strategisk påverkan av de sjunkande priserna för kommersiella drönare och
allmän teknikutveckling beskrivs i exempelvis: Examining Unmanned Aerial System Threats
& Defenses: A Conceptual Analysis (Wallace & Loffi 2015), Cheap technology will challenge
U.S. Tactical dominance (Hammes 2016) och Defeating the threat of small unmanned aerial
systems (Dillon & Patterson 2017).

Denna studie är viktig därför att den studerar en billig drönare med en räckvidd på djupet som
i mängd kan ge operativ påverkan. Den snabba utvecklingen och spridningen av teknik de
senaste åren innebär att detta område ökar. Behovet av vidare forskning är därmed sannolikt.
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3 Teorianknytning
3.1 Militär krigföringsförmåga
Synen på krigföring utgår i detta sammanhang från Försvarsmaktens Militärstrategiska Doktrin
2016, hädanefter benämnt MSD16 (Försvarsmakten 2016). Detta val underlättar
begreppshantering. Denna kontext stödjer även att undersökningen skall kunna vara till nytta i
en svensk kontext. Militär krigföringsförmåga beskrivs klassiskt av tre samverkande faktorer –
fysiska, konceptuella och moraliska. De fysiska faktorerna utgörs av medel och de konceptuella
av metoder. Undersökningen görs i en militärteknisk kontext och syftet har inte behov av
moraliska faktorer. MSD16 menar att krigföringsförmåga är ett dynamiskt begrepp som bygger
på en växelverkan mellan två parter och med det menas att växelverkan mellan den egna
krigföringsförmågan och motståndarens krigföringsförmåga är beroende av sammanhanget,
och anpassligheten mellan dessa förmågor. Dessa tankar i MSD16 känns igen från klassisk
militärteori som Carl von Clausewitz kamp mellan viljor (Clausewitz 2006). Det viktiga är att
krigföringsförmågan är relativ.

I detta sammanhang gällande militär krigföringsförmåga behöver begreppet operationskonst
definieras. I syfte att få en sammanhängande syn med MSD16 används definitionen ur
Försvarsmaktens Operativa doktrin 2014 - ”Operationskonst är samordning i tid och rum av
tillgängliga militära maktmedel i syfte att uppnå politiska och militärstrategiska målsättningar.
I praktiken innebär det att välja det militära handlingsalternativ som mest effektivt uppnår det
politiska slutmålet.” (Försvarsmakten 2014).

Denna undersökning utgår från denna växelverkan mellan egna medel och metoder och
motståndarens medel och metoder enligt Figur 3. ”Skillnader och asymmetrier bildar
spelrum för handling, hur styrka kan riktas mot svaghet.” (Försvarsmakten 2016, s. 25-26).
Figur 3 visar att egna medel är mindre än fiendens medel och det stämmer med den svenska
kontexten samt med oppositionsgruppen i Syrien som sände iväg drönarna mot en starkare
fiende. Metoden att skicka en svärm med drönare var ett exempel på att förändra egna metoder
för att i kampens spelrum komma åt fiendens medel.
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Fiendens metoder
Egna metoder

SPELRUM

Egna medel

Fiendens medel

Figur 3-Asymmetrier skapar spelrum

Teoribasen som används för att studera fallet har därmed fått sitt utgångsläge från den militära
krigföringsförmågan. Studien utgår från två olika teoretiska huvudperspektiv kring förändring
som förklarats i problemformuleringen och de benämns:


Medel



Metod

Perspektivet Medel hämtar sin huvudsakliga teori från begreppen disruptiv teknologi och
militärteknisk revolution. Perspektivet Metod använder begreppen teknologisk och doktrinär
överraskning. Teoribasen tar fram de variabler som senare operationaliseras enligt Figur 5.

3.2 Perspektiv Medel
Disruptiv teknologi och militärteknisk revolution
Disruptiv teknologi är ett relativt nytt uttryck. Upphovsmannen till uttrycket är professor
Clayton M. Christensen vid Harvard Business School. Han använder uttrycken “sustaining
technologies” och “disruptive technologies” i sin bok The Innovators dilemma: When new
technologies cause great firms to fail. Han menar att de flesta nya teknologier utvecklar
prestanda hos produkten och det kallar han ”sustaining technology”. Tekniken kan ta olika stora
kliv som ibland kan uppfattas revolutionerande men det gemensamma är att det som marknaden
historiskt sett uppfattar som viktigt förbättras. Disruptiv teknologi är utveckling som i det korta
perspektivet resulterar i sämre egenskaper och prestanda. Däremot erbjuder de någonting nytt
som enkelhet, mindre storlek, lägre kostnad och ofta ökad användarvänlighet. Innebörden är en
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teknologi som ger möjligheter att ta ett alternativt stort kliv framåt och med nydanande
lösningar förändra förutsättningarna för sitt område. Exempel på disruptiv teknologi är
persondatorn där datorns ordbehandlare som mycket snabbt helt övertog marknaden från
skrivmaskinen i slutet på 1980-talet. Ett annat exempel är transistorn som jämfört med
elektronröret är en sämre produkt sett till den elektriska funktionen. Transistorn erbjuder
däremot andra möjligheter och har helt utkonkurrerat elektronröret. Digitalkameran,
mobiltelefonen och e-handel är några ytterligare exempel. Det börjar med enklare och billigare
produkter som först används på nya marknader av de som saknar stora ekonomiska resurser.
Oppositionsgrupperna i Syrienkonflikten kan anses sakna stora ekonomiska resurser i en
jämförelse med Ryssland. Det blir då naturligt att börja med enklare och billigare drönare.
Denna teori bedöms passa i undersökningen.

Variabler för att kunna undersöka om fallet utgör en disruptiv teknologi skulle enligt
Christensen kunna vara enkelhet, mindre storlek, lägre kostnad och ofta ökad
användarvänlighet (Christensen 2013).

Vad är en militärteknisk revolution? Andrew F. Krepinevich skriver I sin artikel The militarytechnical revolution: a preliminary assessment att en militärteknisk revolution (Krepinevich
2002) uppträder om ett antal parametrar uppfylls. Om nya teknologier används i militära system
kombinerat med innovativa operativa/taktiska koncept och organisatorisk anpassning kan detta
i grunden ändra utförandet och karaktären av militära operationer. Det Krepinevich kallar MTR
(militärteknisk

revolution)

karakteriseras

av

fyra faktorer:

utveckling av teknik,

systemutveckling, utveckling av operationskonsten och anpassning av organisationen. Ett av
artikels syften var att försöka identifiera innovationer som verkligen får betydelse för
krigföringen. Krepinevich menar att det inte är den tidsmässiga betydelsen av ordet revolution
som avses utan själva omfattningen av förändringen. Historiska exempel visar att den som tar
hänsyn till förändringen operationellt/taktiskt och organisatoriskt har fördelar i nästa konflikt.
För att ta hänsyn till den fulla förändringens potential skall alla fyra parametrar vara med. En
teori som handlar om förändringens potential bör kunna fylla ett syfte i denna uppsats.

Variabler för att kunna undersöka om fallet skulle kunna vara en del av en pågående
militärteknisk revolution är Krepinevichs fyra faktorer: utveckling av teknik, systemutveckling,
utveckling av operationskonsten och anpassning av organisationen(Krepinevich 2002).
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3.3 Perspektiv Metod
Teknologisk och doktrinär överraskning
Teknologisk och doktrinär överraskning är ett kombinerat begrepp som Meir Finkel använder
sin bok On flexibility: Recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield.
Boken handlar om att utmaningen med att förutse vilka stridskrafter som behövs för att möta
framtida överraskningar. Finkel menar att det nästan är en omöjlig uppgift att förutse de
överraskningar som det framtida stridsfältet kommer bjuda på. Lösningen enligt Finkel är
”flexibility-based recovery”. Detta uttryck innebär en konceptuell flexibilitet som medger en
flexibel doktrin och en organisatorisk atmosfär som tillåter kritiskt tänkande. Vidare behövs
organisatorisk och teknisk flexibilitet som skapar redundans och möjligheter till kombinerade
vapen. Flexibilitet i förmågan till ledning och kognition ger möjlighet att agera. Slutligen
innehåller en flexibilitetsbaserad återhämtning efter överraskning en mekanism som möjliggör
ett snabbt lärande och snabb spridning av lärdomar i stridskrafterna – även i strid (Finkel 2011).
Finkel uppfattas som en väg in mot undersökningens syfte att bland annat studera förändring.

Michael I. Handel är Finkels primärkälla vad gäller teknologisk överraskning. Begreppet
innebär ett oväntat uppdykande av nya vapen på stridsfältet eller ett användande av teknologi
som försvararen inte hunnit förbereda sig inför. Stridskrafter som ser sig som överlägsna saknar
ofta motivation att använda metoder som Handel kallar teknologisk överraskning. Vanligtvis
tar den svagare parten tar initiativet och koncentrerar styrkor i tid och rum efter sitt eget beslut.
Teknologisk överraskning erbjuder liknande fördelar för både anfallare och försvarare och
teknisk underrättelsetjänst är därför viktig. Handels definition lyder ordagrant enligt följande “…unilateral advantage gained by the introduction of a new weapon or (by the use of a known
weapon in an innovative way) in war against an adversary who is either unaware of its existence
or not ready with effective counter-measures the development of which requires time…”
(Handel 1987, s. 3).
Nödvändiga förutsättningar för att uppnå en enligt Handel ”äkta” teknologisk överraskning
innebär förstås ett nytt vapen men i många fall är det kända vapen i kombination med en ny
doktrin som ger överraskningen. Handel exemplifierar med att korrekta och i tid givna
varningssignaler från underrättelsetjänsten ignorerats. Förvarningen finns men motåtgärderna
vidtas inte av olika anledningar. Den ena sidan känner till vad som är på gång men underskattar
motståndarens förmåga att snabbt producera effekten eller är själv för långsam med att vidta
motåtgärder. Tid är en kritisk faktor eftersom den påverkar den militära balansen på kort och
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lång sikt. Ju längre tid det tar att finna motmedel desto längre övertag. En ideal eller optimal
timing är viktig. En investering i en teknologisk överraskning som snabbt kan övervinnas kan
vara en dålig affär. Något förvånande enligt Handel innebär massproducerade vapen ofta en
teknologisk överraskning trots att produktionen och förbandssättningen av dem nästan alltid
upptäcks av underrättelsetjänsterna (Handel 1987).

Variabler för att studera om fallet indikerar teknologisk överraskning enligt Handel är sekretess,
tillräckligt antal, lämplig doktrin, optimal timing och korrekt val av vapen (förväntad
effektivitet) (Handel 1987, s. 16).

Doktrinär överraskning är ett begrepp som Finkel hämtar från Richard K. Betts bok Surprise
Attack: lessons for defense planning. Betts påstår att tekniska överraskningar tillåts överraska
på grund av kortsiktig ignorans medan doktrinära överraskningar bygger på långsiktiga
missbedömningar (Betts 1982, s. 114). Betts anger två skäl till detta. Först så är strategiska
bedömningar långsiktiga och bygger på lång tids strategiska realiteter och erfarenheter från
tidigare krig. Bedömningarna blir då relativt okänsliga för fragmentariska, ofullständiga eller
teoretiska variabler på innovativa doktriner. För det andra kan även den som använder den
doktrinära överraskningen själv bli överraskad eftersom idén kanske dykt upp på mellannivån
och snabbt sätts i bruk på stridsfältet på grund av omständigheterna. Den högsta nivån har
förmodligen redan känt till de teoretiska dragen men de innovativa idéerna har bromsats i det
högre militära etablissemanget. Doktrinära utvecklingar tar vanligtvis lång tid innan teorin blir
omsatt till praktik. ”Perhaps doctrinal warning can only be tentative and obtained from close
attention to the progress of dissident strategists or oddballs writing in enemy military journals
or from extrapolating from anomalous aspects of enemy exercises.” (Betts 1982, s. 116-117).
Det är svårt att veta vilka doktrinära slutsatser som skall dras från erfarenheter och hur
doktrinära förändringar hos en motståndare skall bedömas. En helt flexibel strategi är ingen
lösning då det inte är någon strategi alls. Om en motståndares doktrin innehåller det som
uppfattas som irrationellt försvåras bedömningen ytterligare. Om ”allt är möjligt” ger det inget
stöd till din planering. Det är enligt Betts synnerligen svårt att kunna planera bort att själv
utsättas för doktrinär överraskning. Marginellt kan konsekvenserna minskas om hela det
militärindustriella komplexet har förmågan att snabbt vara innovativa. Betts anger inte några
direkta variabler eller tydlig definition på doktrinär överraskning (Betts 1982).
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Variabeln på om en part vidtagit åtgärder mot metoden anfall med svärmar av drönare blir en
bedömning av om någon eller några åtgärder vidtagits för att minska den doktrinära
överraskningen. Det blir därmed inte analys mot ett begrepp utan en analys mot om något
överhuvudtaget förekommer.

4 Metod
Utgångspunkten i uppsatsen utgörs av det första unika fallet av sitt slag. Tillgången till öppna
bearbetade och kvalitetssäkrade data kring just detta fall är liten. Medvetenheten kring detta
förhållande har belysts i problemformuleringen och avgör metodologin hos denna
undersökning. Mängden data gör att fallets generella förhållanden (det vill säga fenomenet)
studeras. Fenomenet beskrivs med utgångspunkt i två perspektiv: medel och metod.
Undersökningen avser att studera detta fall med perspektivtänkande och ställa frågor kring hur
detta kan få konsekvenser i andra sammanhang och kommande situationer (Rienecker 2003).

4.1 Forskningsstrategi
Tesen för studien är att fallet kan säga någonting om framtiden. Studien skall därmed ses i
sammanhanget av att fallet är hämtat från sin naturliga miljö och blir relevant på grund av sin
aktualitet.

Det är det första unika massiva anfallet med drönare. Det avviker från övriga rapporterade fall
med uppträdande av enstaka drönare. Det finns en begränsad mängd data att tillgå varför
kvalitativ metod föredras. På grund av detta förhållande måste även forskningsstrategin vara
sådan att förståelsen för fallets kontext utvecklas längs vägen, vilket är en viktig del av
kvalitativ metod (Backman 1998, s. 31).

Undersökningsstrategin har valts till en icke-experimentell intensiv uppläggning med en
enstaka fallstudie. Orsaken till upplägget är att det är ett svårtillgängligt material men det har
hög relevans för undersökningens syfte och den fråga som ställs. Det är materialets aktualitet
och relevans som motiverar syfte och frågeställning och inte tvärtom. De variabler som studeras
kan belysas ur många aspekter (Teorell, Jan;Svensson 2007, s. 80).

Själva valet att göra en fallstudie är ett strategiskt val (Denscombe 2016 s. 94-99) som är
lämplig för en utforskande undersökning. Denna fallstudie finner sin utgångspunkt i en teoretisk
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referensram och försöker gå på djupet av situationen och beskriva vad som karaktäriserar
kontexten med hjälp av fallet. Denna typ av metod ger information som är värdefull när det
gäller utforskande aspekter av hur fallet och kontexten är sammankopplade. Fallstudien följer
en enfallsdesign (Yin 2007, s. 60) med två analysenheter enligt Figur 4.

Datainsamlingen nyttjar sig av tryckta källor och dokument tillgängliga från internet.
Datainsamlingen till undersökningen av fallet dokumenteras i en databas. Då fallets faktiska
data bedöms knapphändigt ges de två analysenheterna även underanalysenheter och därmed en
större teoribas i syfte att belysa fallet ytterligare. I teorikapitlet ges respektive analysenhet en
teoretisk definition.

Kontext - Militär krigföringsförmåga
Fallet - Drönare/Syrien
Analysenheter
Medel

Metod

Figur 4-Fallstudie med "Enfallsdesign med flera analysenheter"

4.2 Operationalisering
Kontexten i form av den militära krigföringsförmågan ges en övergripande teoriram (T1).
Operationalisering

och

indelning

framgår

enligt

Figur

5.

Analysenheterna

ges

underanalysenheter med egna teoriramar. Analysenhet Medel består av underanalysenhet
Disruptiv teknologi (T2) samt underanalysenhet Militärteknisk revolution (MTR) (T3).
Analysenhet Metod består av underanalysenhet Teknologisk överraskning (T4) samt
underanalysenhet

Doktrinär

överraskning

(T5).

Teorikapitlet

tar

fram

respektive

underanalysenhets variabler (V1-V14). Variablerna till analysenheterna Medel och Metod ges
kontextuella variabelvärden (Esaiasson et al., 2012, s. 52) beroende på att de bedöms i och mot
en militär kontext (T1). Variabelns indikering till förklaringskraft indelas i stark, medel och
svag då detta är lämpliga begrepp till kontextuella variabler enligt Esaiasson et al.
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MILITÄR KRIGFÖRINGSFÖRMÅGA (T1)

ANALYS-

Underanalys

ENHETER

enheter

Disruptiv
teknologi
MEDEL

D-UPPSATS

(T2)

Variabler

Enklare

Mindre

Lägre

storlek

kostnad

(V2)

(V3)

(V1)

Ökad
användarvänlighet
(V4)

(P1)
Utveckling
MTR
(T3)

Utveckling

System-

av

av teknik

utveckling

operations-

(V5)

(V6)

konst
(V7)

Teknologisk
överraskning
(T4)

Sekretess

av organisationen
(V8)

Tillräckligt

Lämplig

Optimal

antal

doktrin

timing

(V10)

(V11)

(V12)

(V9)

METOD

(P2)
Doktrinär

Har åtgärder mot doktrinär

överraskning

överraskning vidtagits?

(T5)

(V14)

Figur 5-Operationalisering

Anpassning

Korrekt val av
vapen (förväntad
effektivitet)
(V13)
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4.3 Värdering av egen metod
Studien är en fallstudie och följer Yins designkriterier (Yin, 2007, s. 54) för att säkra kvaliteten.
Forskningsstrategin och operationaliseringen försöker i undersökningen möta dessa
designkriterier för en fallstudie – begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet, och
reliabilitet. Då detta är en utforskande fallstudie används inte intern validitet, det används endast
i kausala eller förklarande studier. God begreppsvaliditet och hög reliabilitet innebär även god
resultatvaliditet (Esaiasson et al., 2012, s. 60).

Extern validitet innebär att avgränsa generaliserbarheten av resultatet. När är resultatet
representativt och i vilka fall går det generalisera? I Yins föreslagna forskningsdesign för
enfallstudier skall teorier användas. Denna undersökning använder teorier både för fallets
kontext och för analysenheterna. Teorierna används även vid framtagandet av de operationella
indikatorerna (variablerna). Avsikten med underanalysenheterna som teoretiska begrepp är att
kontrollera om det finns någon empirisk validitet mellan deras operationella indikatorer, det vill
säga variablerna. De tre teorierna har använts för att kunna uppnå resonemangsvaliditet
(Esaiasson et al., 2012, s. 60) och en analytisk generaliserbarhet av resultatet (Yin, 2007, s. 58).

Begreppsvaliditet handlar om att operationalisera de begrepp som studeras. Genom att använda
samma begrepp och vedertagna begrepp skapas tydlighet. Undersökningen har försökt använda
flera källor till data och belägg. Undersökning och analys har formulerat en beviskedja med
konsekvent användande av framtagna begrepp.

Denna fallstudie följer regelverket enligt Yins bok för datainsamlingen. Datainsamlingen
använder flera informationskällor och försöker trots begränsade data uppnå samstämmighet
genom en trianguleringsprocess. Den dokumenterar genom att utveckla en databas. Denna
rapport och databasen skapar på så vis en beläggs- och beviskedja. Undersökningen skall då
kunna utföras en gång till och komma fram till samma resultat vilket ger reliabilitet (Yin, 2007,
s. 125-135).
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5 Undersökningen
5.1 Fallstudie
Fallet som skall studeras inträffade endast 3 månader innan denna studie påbörjades och på
grund av detta tidsförhållande utgörs källmaterialet till fallet av öppna internetkällor. De
källor som utgjorde själva fallet i fallstudien återfinns i en bilaga som utgör fallstudiens
databas. Sökorden i internetsökningen med Google har varit ”UAV”, ”drone”, ”swarm” och
”Syria”. Bilden av fallet är uppbyggd av 40 källor som återfinns i denna undersöknings
bilaga. Triangulering av källorna i bilagan har byggt upp underrättelsebilden av fallet. Det är
den förmedlade bilden av fallet som undersöks och därför accepteras att ett flertal källor
bygger sitt källmaterial på samma subjektiva originalkälla från Ryssland (MoD Russia 2018)
med en tydlig tendens.

I denna undersökning återges inledningsvis information i öppna källor rörande tidsperioden
före attacken. Sedan följer en beskrivning av attacken och den efterföljande presskonferensen.
Avslutningsvis följer några kommentarer från olika källor efter händelsen. Observationer görs
efter hand.

Information i öppna källor före attacken
Tiden före anfallet innehåller inte mycket information. Den första träffen med sökorden mot
fallet är från december 2015. Små kommersiella drönare flög med sprängmedel (Hambling
2015). I den andra sökträffen, daterad augusti 2016, återfinns information om att Hizbollah
släpper ammunition med kommersiella drönare på syriska rebeller i norra Syrien (Blanford
2016).

I januari 2017 kommer USA-baserade Defense One med ett omfattande reportage med tydliga
bilder på modifierade drönare för att leverera sprängmedel. Defense One uppger att U.S. Central
Command lämnat uppgifter om att ”motståndaren flyger drönare varje dag sedan två månader”
(Watson 2017). I februari 2017 skriver Defense One “Expect terrorist drone swarms ‘soon’.”.
Källan till detta påstående var generallöjtnant Michael Nagata, chef för strategisk och operativ
planering vid USA:s National Counterterrorism Center.
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Organisationen som skapades för att hantera problematiken i Irak och Afghanistan med IED
(Improvised Explosive Devices) har bytt namn och heter nu JIDO (Joint Improvised Threat
Defeat Organisation). I syfte att snabbt hitta lösningar på ett svårlösligt problem med små
drönare har JIDO utlyst en tävling kallad Hard Kill. Upplägget är som i tv-programmet
American Idol där 10 lag tävlar i att slå ut snabba och multipla drönare på 250 meters håll
(Tucker 2017).

Den 31 december 2017 utsattes den ryska flygbasen Khmeimim i Syrien för en attack med
granatkastare som dödade 2 personer (Sputnik International 2018). Osamstämmig information
kring skadorna och vad som med säkerhet händelsen förekom i olika medier. Enligt Washington
Post och Defense Update (Eshel 2018) har ryska medier den 2 januari 2018 rapporterat om två
mindre drönarattacker mot en minröjningsoperation i provinsen Homs och mot den militära
utposten vid Latakia den 4 januari 2018. Det finns inga detaljer kring dessa händelser i funna
uppgifter.

De osamstämmiga uppgifterna tyder på att information är viktig för alla parter i kriget. De
skiftande nyhetsuppgifterna tyder på detta. Ett exempel är att amerikanska Washington Post
skriver efter granatkastarattacken 31/12 2017 att ”detta har avslöjat Rysslands fortsatta
sårbarhet i landet trots den senaste tidens påståenden om seger av president Vladimir Putin”
(Sly 2018). Å andra sidan skriver ryska och syriska medier gärna om framgångarna kring vilka
utländska drönare som nedkämpats och med vilket system. Enligt nyhetskällorna i bilagan sägs
oppositionsgrupperna lämna mycket uppgifter i sociala medier kring ständiga framgångar i de
attacker som görs. Dessa uppgifter bekräftas sällan.

Observation - Denna enkla internetsökning av det tidiga nyhetsflödet innehåller inte några
större informationskanaler med stor spridning som skriver om fenomenet med kommersiella
drönare som levererar sprängmedel. Information om att konsumentmodeller av drönare används
som flygande IED sprids via mindre kanaler än de stora nyhetsbyråerna. Signalerna från USA
2017 pekar på att någonting håller på att hända.

Attacken
De ryska baserna i Khmeimim och Tartus i Syrien utsattes för den första massattacken av
drönare natten mellan 5–6 januari 2018 enligt källa 11–24 i bilagan. Genom att läsa allt
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källmaterial byggs en trovärdigare underrättelsebild upp tillsammans av det enskilda osäkra
materialet.

Vid ett och samma tillfälle angreps flygbasen Khmeimim och flottstationen Tartus av 13
drönare. Ryska Försvarsministeriet sade att drönarsvärmen upptäcktes av elektronisk
övervakning på sin flygväg mot baserna. Det framgår inte vilken elektronisk övervakning som
upptäckte drönarna. Ur svärmen gick 10 drönare mot Khmeimim flygbas och 3 drönare mot
Tartus flottstation. 7 stycken av dessa bekämpades av det korträckviddiga luftvärnssystemet
Pantsir-S1 och tunga kulsprutor. De återstående uppfångades av telekrigssystem genom att
överta styrningen på 6 stycken med högre effekt på styrsignalerna. Det finns inga uppgifter om
vilket/vilka telekrigssystem som användes. Av de 6 uppfångade drönarna lyckades 3 passera
yttre försvarsgränsen innan de landades utanför basen. Tre stycken landades relativt oskadda
medan 3 exploderade när de slog i marken vid yttre försvarsgränsen på basen. Drönarna bar
flera främmande professionellt tillverkade granater med tändrör enligt Figur 6. Det framgår inte
i några källor kring när, var och hur det gick till i detalj under attacken men ovanstående
uppgifter kommer från en israelisk källa (Eshel 2018).

Det blev inga skador på personal eller på basen enligt pressmeddelande (MoD Russia 2018).
Vid tiden för attacken var attackerande part okänd. Ingen tog heller på sig ansvaret för attacken.
Området som verkade vara avsändande plats (byn Muwazarra, sydväst Idlib) ligger i en ”deescalation zone” enligt ett avtal mellan Ryssland, Turkiet och Iran. Stridande fraktioner i detta
område är lojala mot Syriens president Assad eller motståndargrupper till Assad stödda av
Turkiet. Avståndet mellan Muwazarra och Khmeimim/Tartus är 50 respektive 100 km.
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Figur 6-Granater från attacken

Observation – Det finns inga bevis på ett intelligent svärmande beteende vid anfallet. Drönarna
verkar däremot ha kommit i svärm dvs. kraftsamlat och uppträtt förutbestämt. Om svärmen
upptäcktes tidigt på sin flygväg hann förberedelser göras för försvararen.

Presskonferensen
Generalmajor Aleksandr Novikov, chef för Rysslands militära UAV-utveckling gav en
presskonferens i Moskva den 11 januari 2018 där han redogjorde för mer detaljer kring attacken
(MoD Russia 2018). Två stycken av de infångade drönarna hade transporterats till Moskva och
visades upp. Platsen där flygfärden startade var byn Muwazarra (sydvästra delen i regionen
Idlib). Avståndet är 50 km nordost från Kmeimim och nästan 100 km från Tartus.

De drönare med vingar som visades under briefingen enligt Figur 2 Figur 1-Vänster-IS
modifierad drönare (Foto Mitch Utterback)
Figur

2föreföll

hemmabyggda

snarare

än

COTS

(Commercial-of-the-shelf)

eller

hobbyvarianter. De drevs med små förbränningsmotorer varav den ena hade dragstart och
påminde till utseendet om en gräsklipparmotor. Vingarna var gjorda av polystyren förstärkta
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med träribbor. Genom att studera utseendet kan konstateras att konstruktionsmaterialet var
billigt i krigföringssammanhang.

En av de uppvisade drönare hade fästen för fyra granater under varje vinge, vilket ger åtta
stycken per drönare. Novikov sade på presskonferensen att varje drönare bar tio sådana
granater. Denna skillnad mellan uppvisade drönare och uttalandet uppmärksammades av
pressen. Varje granat sades väga omkring 400 gram och innehöll sprängmedlet pentyl
tillsammans med metallkulor. Novikov påstod vidare att sprängämnet pentyl svårligen kunde
tillverkas under primitiva förhållanden utan borde kommit från en kemisk industri. Detta
uttalande pekade indirekt ut Ukraina. Påståendet stämmer bara delvis, med kunskap kan pentyl
tillverkas utan industriella resurser (Oxley 1993). Granaterna verkade ha hantverksmässigt, inte
industriellt fabricerade anslagständrör.

De tre oskadda drönarna var GPS-styrda och hade även höjdmätare. Figur 7 visade drönarnas
inprogrammerade flygbanor på presskonferensen men ingen data offentliggjordes. Novikov
tryckte hårt på att koordinaterna var mycket precisa och de inte hittas på internet. Flygbanorna
påstods hålla militär precision och Novikov antydde att andra nationer med kapacitet gett stöd
till navigeringen. Indirekt pekades USA ut då en P3-Orion flög i området under tidpunkten för
attacken.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Kjell Eriksson
2HU046 VT 2018

D-UPPSATS

Sida 25 (52)

2018-06-12

Figur 7-Flygbanor (Foto MoD Russia)

Presskonferensen avslutades med att två slutsatser deklarerades.

Den första slutsatsen är att det inte är möjligt att helt improviserat bygga dessa drönare. Det
kräver specialistkunskap inom flera teknikområden samt utprovning. Detta ifrågasattes direkt
av övriga medier. Pentagons talesman Major Adrian Rankin-Galloway gjorde följande
uttalande “We have seen this type of commercial UAV technology used to carry out missions
by ISIS. Those devices and technologies can easily be obtained in the open market and that is
cause for concern." (Trevthick 2018).

Den andra slutsatsen Novikov gjorde är att detta innebär att terrorister nu har kunskap och kan
använda drönare motsvarande dessa för liknande attacker globalt mot militära och civila mål.
Detta påstående ifrågasattes inte av en samfälld press.

Observationer - Det finns en samstämmig oro för att denna teknologi och kunskap finns
tillgänglig för terrorister. Vid undersökningen av fallet blir man väldigt förvånad över att det
hålls en stor presskonferens kring just detta fall och att världspressen skriver om det. Det skrevs
väldigt lite både före och efter om drönarattacker trots att de förekommit.
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Utgångsvärden från fallstudien av drönaranfallet i Syrien
10 stycken drönare flög autonomt med precisionsnavigering 50 km till en flygbas med
högnivåmål i form av till exempel stridsflygplan. 3 stycken drönare flög 100 km till en hamn
med högnivåmål i form av örlogsfartyg. Drönarnas navigering var beroende av GPS men
stöddes av höjdmätare.
Varje drönare bar 8 stycken 0,4 kg splitterladdningar med det högexplosiva sprängämnet
pentyl. Varje splitterladdning kan då bedömas ha ett effektivt verkansområde på 30 meter i
diameter mot mjuka mål såsom flygplan. Bedömandet bygger på att en svensk
spränghandgranat har verkansområdet 30 meter (Försvarsmakten 2017).
Drönarna var byggda för engångsbruk med enkla kommersiellt tillgängliga materiel. Kostnaden
för konstruktionsmaterialet och granaterna kan inte beräknas exakt men är även utan
bevisföring definitivt mycket låg jämfört med att leverera professionellt tillverkade
precisionsgranater/missiler. Antagandet i problemformuleringen på 25000 SEK bedöms klart
rimligt.
Konstruktionen och programmeringen av attacken kräver kunskap.

5.2 Analysenhet Medel
Analys av fallets anfallsmedel (enkel drönare) gentemot begreppet disruptiv teknologi
Variabler


Enklare



Mindre storlek



Lägre kostnad



Ofta ökad användarvänlighet

Kan de drönare som användes vid anfallet anses innebära enkelhet, mindre storlek, lägre
kostnad och ofta ökad användarvänlighet? En undersökning av fallet ger stark, svag eller
medelkoppling till variabeln.

Enklare
Medlet drönare kan sägas komma från en korsning mellan vanligt flyg och modellflyg (Dunn
2013). Drönarna i Syrien var enklare än vanligt flyg och det bevisas med omedelbar validitet.
Modellflyg har inte den räckvidden som uppvisats i detta fall och den jämförelsen bedöms inte

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Kjell Eriksson
2HU046 VT 2018

D-UPPSATS

Sida 27 (52)

2018-06-12

relevant då drönarna i vårt fall navigerade själva. Kopplingen till variabel enkelhet blir stark då
de var enklare än alla bemannade flygplan.

Mindre storlek
Anfallsmedlet i Syrien var inte en mindre drönare än de tidigare av t.ex. ISIS använda
modellerna utan tvärtom en större modell. Den större modellen (Figur 2) gav en ökad
användarvänlighet med sin längre räckvidd men de var inte mindre i jämförelse med tidigare
använda modeller (Figur 1). Däremot är drönare i Syrien-fallet mindre än den långt mer
kvalificerade och industriellt byggda amerikanska attack-drönaren MQ-9 Reaper.
Radarsystem behöver designas för vilka mål de skall kunna upptäcka. Fysikens lagar medger
inte ett singulärt radarsystem som klarar alla önskade uppgifter. Normal logik gör att
radarkedjor sannolikt byggs för att klara den troligaste måltypen. Dimensionerande måltyper
bör därmed vara flygplan, helikoptrar och kryssningsrobotar. I detta sammanhang är Syriendrönare av en mindre storlek och innehar en mindre radarmålarea än dimensionerande
måltyper i radarkedjan. Om å andra sidan en kvalificerad modern luftvärnsradar som svenska
Underrättelseenhet 23 (Försvarsmakten 2018) används, så är inte fallets drönare av en storlek
som inte kan upptäckas. Svårigheten med objekt i denna storleksklass är att de ofta kan
misstas för fåglar, speciellt om de rör sig i samma hastighetsområde. Rent allmänt är drönaren
i vårt fall ett svårt mål både för radar och IR-system (Tingle & Tyree 2017, s. 31). Det har
alltså en mindre storlek som inte upptäcks av långräckviddiga spaningsradarsystem.

Lägre kostnad
Variabeln lägre kostnad behöver någon form av jämförelse för att kunna bedömas. En
jämförelse kan göras mellan den hemmabyggda drönaren och USA: s nya bekämpnings-drönare
MQ-9 Reaper. Styckepriset för den hemmabyggda drönaren är okänt men jämfört med ett pris
på $12500000 för MQ-9 Reaper (TIME 2012) har den hemmabyggda varianten en lägre
kostnad. Om en jämförelse görs med styckpriset $70000 (Farago 2014) för en 155mm
precisionsgranat (Excalibur) är det en lägre kostnad jämfört med drönarna vid attacken i Syrien.

Den som beställer krigsmateriel måste specificera vad systemet skall klara av, det vill säga
vilken prestanda exempelvis i form av antal mål som samtidigt skall kunna bekämpas. Den som
anfaller har då möjlighet att försöka överbelasta försvarssystemet, vilket innebär att det krävs
en numerär på attacken som systemet inte är designat och byggt för att kunna hantera. Om
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anfallssystemet är dyrt är det svårare att få upp numerären på attacken. En lägre kostnad innebär
mer numerär till anfall och fler chanser att finna rätt tid och rum för den attack som slutligen
lyckas. Vapnet kan vara för svagt på grund av sin mindre storlek för att lyckas med det verkliga
målet med attacken. Anfallaren kan då inte slå ut det högvärdiga målet men kan genom den
stora volymen ständigt orsaka skador hos försvararen och störa verksamheten. Om försvararen
försvarar sig med monetärt dyrt försvar och anfallaren anfaller med billiga anfallsmedel kan det
bedömas som en klart lägre kostnad.

Ökad användarvänlighet
Vapnet (drönare) avfyrades mot fienden på ett stridsavstånd av 50–100 kilometer. En
avståndsjämförelse med 155 mm artilleri som normalt har en ungefärlig räckvidd på 30–50 km
ger att anfallaren kan befinna sig utom porté för försvararens artilleri. Detta ger en ökad
användarvänlighet då vapnet kan sändas ifrån en plats utom räckvidd för ett normalt vapen i
markstridskrafterna som ofta finns i stor mängd. En soldat som inte kan hamna under artilleriets
eld medan hans vapen avfyras ser sannolikt detta som användarvänligt.

Aspekten ökad användarvänlighet kräver också en jämförelse med vanligt flyg som kräver
omfattande teknik, utbildning, logistik och infrastruktur. Oavsett om en part är resursstark eller
resurssvag så har små drönare en väldigt stor användarvänlighet jämfört med att operera vanligt
flyg.
Tabell 1 - Medel Disruptiv teknologi

Underanalysenhet

Variabler

Disruptiv teknologi Enklare
Stark

Mindre

Lägre

Ofta

ökad

storlek

kostnad

användarvänlighet

Stark

Stark

Stark

Slutsats
Enligt beskrivna variabler skulle de enkelt byggda drönarna i Syrien kunna ses som en form av
disruptiv teknologi med stark koppling till begreppet.
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Analys av fallets anfallsmedel gentemot begreppet militärteknisk revolution
Variabler


utveckling av teknik



systemutveckling



utveckling av operationskonsten



anpassning av organisationen

Begreppet revolution som normalt innebär en snabb förändring tolkas mer som en omvälvande
förändring.

Variabeln utveckling av teknik jämfört med fallstudiens drönare kan inte sägas uppfyllas. De
enkelt byggda flygfarkosterna har inte utvecklat någon teknik utan bara använt och anpassat
befintlig teknik på enklaste och kostnadseffektivaste sätt. Den kommersiella marknaden har
saknat produkt och den militära marknaden är stängd för köparen.
Systemutveckling har skett på så vis att ett ”eget” system utvecklats. Det bedöms inte vara den
typ av systemutveckling som variabeln systemutveckling avser.
Utveckling av operationskonsten bedöms uppfyllas då anfallaren lyckas projicera ett
precisionshot på ett stridsavstånd som varit förbehållet för en högteknologisk motståndare med
t.ex. kryssningsmissiler. Den resurssvagare parten har alltså lyckats samordna sina tillgängliga
maktmedel i tid och rum med avsikten att på ett effektivt sätt uppnå sina mål vilket är
operationskonst.
Har det skett någon anpassning av organisationen? Den hemmabyggda artefakten drönare har
sannolikt inte förändrat organisationen i någon större grad. Givetvis finns det en
vapenproduktion i de bakre leden som förändrats. Uppdragsplaneringen och programmeringen
samt avsändandet av drönare kräver också personal. Dessa anpassningar av organisationen är
inte så omvälvande men är förvisso anpassningar.
Tabell 2 - Medel Militärteknisk revolution

Underanalysenhet Variabler
Militärteknisk

Utveckling av

revolution

teknik
Svag

Systemutveckling
Svag

Utveckling

av Anpassning av

operationskonst

organisationen

Stark

Svag
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Slutsats
Av de fyra variablerna är det bara en, utveckling av operationskonsten som pekar på en tydlig
förändring. En anfallare utan högteknologiska resurser kan själv välja tid, rum och vilka styrkor
som skall anfallas med fallstudiens drönare. Sammanfattande bedömning av kopplingen till
variablerna är svag.

5.3 Analysenhet Metod
Analys av fallets angreppsmetod gentemot teknologisk och doktrinär överraskning
Variabler


Teknologisk överraskning
o sekretess
o tillräckligt antal
o lämplig doktrin
o optimal timing
o korrekt val av vapen (förväntad effektivitet)



Doktrinär överraskning
o vidtagit åtgärder för att kunna möta metoden anfall med drönarsvärm

Teknologisk överraskning bedöms utifrån givna variabler. Bedömningen av variabeln sekretess
i fallet är att den lyckats gällande omfattningen av anfallet. En tydlig signal på detta är
anordnandet av presskonferensen efteråt. Normalt delar inte parterna Ryssland och USA
officiellt med sig av information av detta slag. Av någon anledning gjorde Ryssland det i detta
fall. Det tyder på att sekretessen kring massanfallet lyckats.
Tillräckligt antal drönare skickades inte i attacken för att lyckas åstadkomma någon skada. Det
behövs alltså fler drönare för att det skall vara ett tillräckligt antal för att lyckas vid ett försök.
Frågan kan istället vara att med detta antal, hur många försök behövs för att förstöra ett
flygplan? Antalet mål som luftvärnssystemet Pantsir S-1 kan skjuta på samtidigt är fyra stycken
(Stepanichev & Slugin 2011). Sett till prestandan hos ett Pantsir S-1 – system är tio stycken
drönare mot flygbasen ett tillräckligt antal. En viktig flygbas skulle möjligen kunna ha fler
försvarssystem av både Pantsir och telekrig och i detta fall är antalet inte tillräckligt. Tre drönare
mot hamnen är ett lågt antal sett till luftvärnets prestanda.
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Har en lämplig doktrin använts? Mätt ur effektivitetsmått med avsikten att förstöra högnivåmål
var det inte någon lämplig doktrin. Bedömningen av doktrinen sett med militära glasögon av
att koncentrera sina styrkor på två platser samtidigt ger en annan bild. Det förutsätts att någon
form av plan föregick de första drönarattackerna och att denna plan kan i denna jämförelse
kallas doktrin. Jämfört med att vid de tidigaste attackerna skicka singulära drönare har doktrinen
utvecklats till en lämpligare doktrin med en sannolikt högre framgångsfaktor. En svaghet i
doktrinen var att drönare skickades från samma plats och att flygsträckan till kusten var dubbelt
så lång som till flygbasen. Förberedelsetiden för luftförsvaret vid hamnen blev därför dubbelt
så lång som mot flygbasen förutsatt att de upptäcktes samtidigt. Timingen var dock inte optimal
främst beroende på de tidigare attackerna bara någon dag tidigare varvid beredskapen bör ha
varit hög. Tidpunkten på dygnet, under natten var sannolikt optimal. En bedömning av korrekt
val av vapen och en förväntad effektivitet är svår att göra. Den svagare parten har inte lyxen att
fritt kunna välja vapen. Det handlar snarare om att göra det bästa med det man kan åstadkomma.
Valet på ett vapen som inte utsätter egen trupp för risk och med möjligheten att störa fienden
på djupet av hans territorium bör bedömas som ett bra val. I ett kraftigt underläge kan inte någon
effektivitet riktigt förväntas. Försöket att skada högnivåmål med detta vapen gav kanske ett
extra anfallstillfälle utan att infiltrera fientlig terräng.
Tabell 3 - Metod Teknologisk överraskning

Underanalysenhet Variabler
Korrekt val
Teknologisk
överraskning

Sekretess

Tillräckligt

Lämplig

Optimal

av

vapen

antal

doktrin

timing

(förväntad
effektivitet)

Stark

Svag

Stark

Svag

Medel

Slutsats
Bedömningen är att kopplingen till teknologisk överraskning är medel.

Analys av fallets angreppsmetod gentemot doktrinär överraskning
Det är svårt att värja sig mot en doktrinär överraskning som teoriavsnittet visat. Variabeln som
framtagits bedömer även om åtgärder vidtagits för att möta andra typer av anfall. Detta påvisar
bara den allmänna sårbarheten för doktrinär överraskning och å andra sidan möjligheten att
utsätta en annan part för detsamma. Denna underanalysenhet får ses som ett komplement till
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den teknologiska överraskningen och ett sätt att fördjupa synen på vikten av överraskning. I
drönaranfallet i Syrien lyckas alla anfallande drönare mötas och hejdas av försvarande part.
Detta tyder på att åtgärder vidtagits för att kunna möta ett anfall. Tillräckliga resurser i form av
punktmålsbekämpning (Pantsir) och volymbekämpning (telekrigföring täcker alltså en
luftvolym beroende på uteffekt och antennsystem) har alltså utvecklats, förbandssatts och ställts
i en beredskap hög nog för att nattetid klara av attacken. Kopplingen till att ha blivit doktrinärt
överraskade är därmed svag. Detta då det inte går att styrka att åtgärder vidtagits specifikt för
att kunna möta metoden anfall med drönarsvärm.
Tabell 4 - Metod Doktrinär överraskning

Underanalysenhet

Variabel

Doktrinär överraskning

Vidtagit åtgärder för att kunna möta metoden
anfall med drönarsvärm
Svag

Slutsats
Bedömningen är att en doktrinär överraskning inte inträffat då åtgärder har vidtagits genom att
det kraftsamlade anfallet kunde mötas.

6 Analys
6.1 Perspektiv Medel
Medlet drönare har undersökts utifrån om det studerade fallet har kopplingar till teorier om
förändring. Teorin om disruptiv teknologi och den om militärteknisk revolution är teorier som
pekar på förändringskraft.

Bedömningen av de kontextuella variablerna (V1-V4) i disruptiv teknologi (T2) var alla tydliga
mot den övergripande teoriramen militär krigföringsförmåga (T1). Tillgången till att använda
100 kilometer av luftarenan har historiskt sett krävt stora ansträngningar. Det studerade fallet
påvisar en enkel tillgång till luftrummets unika möjligheter med en lätthet i förhållande till
konventionella luftmaktsmedel i form av flygplan, utbildade piloter och flygbaser. Detta är
disruptivt. Den disruptiva teknologin påvisar en möjlig asymmetri i krigföringens spelrum
enligt fallets kontext.
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Den militärtekniska revolutionen, MTR (T3) är ett teoretiskt begrepp som i undersökningen
visat sig svårt att tydligt tolka. Variablerna är svåra att definiera och värdesätta utifrån ett enskilt
fall. Den initiala slutsatsen efter denna undersökning är att revolutionsbegreppet i denna teori
behöver ses i ett längre tidsperspektiv när bedömningar görs. Den enda tydliga variabeln som
inom ramen för den militära krigföringsförmågan (T1) gav utslag var utveckling av
operationskonsten (V7). Trenden inom militär krigföringsförmåga sedan Gulfkriget 1991 har
varit kvalitet inom precisionsbekämpningsförmåga. Det studerade fallet påvisade ett försök att
utveckla, genom att återinföra kvantiteten, åtminstone i liten skala inom operationskonsten.
Konflikten i Syrien ger de olika parterna spelrum av olika storlek gällande krigföringsförmågan.
Försöket att med massanfall övervinna ett starkt och dyrt försvar med en låg risk och liten insats
bedöms vara ett försök till att skapa asymmetri. Detta är dock bara en variabel, utveckling av
operationskonsten, i den undersökta teorin om militärteknisk revolution.

Fallet ger en totalt sett svag koppling mot det teoretiska begreppets variabler. Däremot bedöms
försöket att utveckla operationskonsten som ett sätt att med asymmetri försöka förändra
spelrummet i kampen av den svagare parten i detta fall. Försöket att förändra kan med ett annat
ord kallas disruptivt. Detta leder till slutsatsen att det finns ett samband mellan
underanalysenhet disruptiv teknologi (perspektiv medel) och variabeln utveckling av
operationskonsten (V7) från underanalysenhet militärteknisk revolution (perspektiv metod).

Sammantaget ger analysen av undersökningen av medlet drönare i fallstudien följande resultat.
Två teorier (T2, T3) med fyra variabler vardera (V1-V8) kopplande till en övergripande
teoriram (T1) har prövats. Teorin om disruptiv teknologi har funnits lämplig för
undersökningen och gett 4 tydliga bedömningar av variablerna (V1-V4). Teorin om
militärteknisk revolution har i analysen av undersökningen uppfattats inte vara helt lämplig
avseende att bedöma data från ett enstaka fall under en kort tidsperiod. Varför har då inte denna
teori plockats bort? Det beror på den upptäckta kopplingen mellan teori T2 (disruptiv teknologi)
och variabel V7 (utveckling av operationskonsten) ur T3 (MTR). Bedömningen är att detta
uppfyller kraven på samvariationsvaliditet (Esaiasson et al. 2012, s. 62). Sammantaget ger 5/8
undersökta variabler inom två teoriområden stark indikation vilket innebär att medlet drönare i
studerat fall i Syrien har en form av disruptiv förändringskraft.
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6.2 Perspektiv Metod
Metoden att anfalla i en svärm har undersökts utifrån om det studerade fallet har kopplingar till
teorier om överraskning. Teorin om teknologisk överraskning och den om doktrinär
överraskning är teorier som pekar på förmågan att just överraska.

Teorin om teknologisk överraskning (T4) hade 5 variabler (V9-V13) som undersöktes i
kontexten av den övergripande teoriramen (T1). Variablerna sekretess (V9) och lämplig doktrin
(V11) hade en stark koppling till överraskningsmomentet. Variablerna tillräckligt antal (V10)
och optimal timing (V12) hade svag koppling. Slutligen hade korrekt val av vapen (förväntad
effektivitet) (V13) en medelkoppling. Sammantaget ger detta en indikation på medelkoppling
till överraskning. Tolkningen av utfallet medel är att en viss form av överraskning varit väntad
men det har varit oklart vilken form av överraskning. Den översikt kring tidigare forskning som
gjordes i början av denna uppsats visade att denna metod, dvs. att komma i svärm bedömts
komma. Det hade varit förvånande om teori T4 givit stark indikation i en krigszon med
irreguljära inslag.

Den teori som i sig själv är svårast att bedöma och få ett grepp om, är den doktrinära
överraskningen. Skaparen av teorin, Richard K. Betts, påvisade i teorikapitlet att doktrinär
överraskning inträffar. Han kunde inte beskriva en tydlig indikator (variabel) på sitt eget
begrepp. Det är det som gör detta begrepp till ett intressant begrepp att studera i framtiden. Den
framtagna variabeln (V14) försökte bedöma om åtgärder mot doktrinär överraskning vidtagits.
Då angreppet med drönarsvärmen enligt samstämda uppgifter mötts med tillräckliga resurser
ger fallet inte tillräckligt med fakta för en djupare bedömning. Variabeln kan därmed inte
bedömas annat än till svag såsom redovisats.

6.3 Fallet som helhet
Fallstudien av drönaranfallet i Syrien gav några utgångsvärden att analysera. 13 stycken drönare
för engångsbruk flög självständigt med precisionsnavigering sträckor upp till 100 km.
Kvaliteten på drönarna får betecknas som låg då ingen lyckades leverera vapenlast, däremot
lyckades någon drönare passera yttre försvarslinjerna innan den hejdades. Kostnaden för
drönarna var mycket låg jämfört med professionella metoder att leverera långräckviddiga
precisionsgranater/missiler. Ur denna synvinkel måste en låg prestanda uppvägas av en hög
numerär om förutsättningarna för framgång skall öka. En hög numerär möjliggörs av en låg
kostnad och en liten risk. Är det då inte meningslöst att skicka nya anfallsvågor med dåliga
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drönare? Om varje anfallsvåg innehåller ett fåtal drönare så är det nog det. Beredskapen var
hög sedan tidigare attacker. Timingen kunde också finslipats. Å andra sidan är det kanske
skillnaderna som ger möjligheterna. ”Skillnader och asymmetrier bildar spelrum för handling,
hur styrka kan riktas mot svaghet.”(Försvarsmakten 2016). Observera att undersökningen gäller
ett angrepp i ett fall. Kostnaden för angreppet jämfört med kostnaden för det som kunde
förstörts (framförallt flygplan) är mycket stor. Det finns alltså incitament för att försöka igen.
Antalet som anföll kunde varit mycket större ur ekonomisk synvinkel. Vad hade hänt om 100
drönare anfaller samtidigt? Ett stort antal blir snarare ett logistiskt problem för angriparen vid
avsändandet. Variabel V10 (Tillräckligt antal) och V12 (Optimal timing) från teknologisk
överraskning som undersöktes visade svag koppling. Med förändrade värden på dessa variabler
hade möjligheten till att indikera överraskning ökat i undersökningen.

6.4 Eget resultats kvalité
Metodkapitlet har beskrivit hur forskningsstrategi och operationalisering utformats för att säkra
kvalitéten i denna undersökning. Utformningen har följt designkriterierna för en utforskande
fallstudie med begreppen extern validitet, begreppsvaliditet och reliabilitet.

Validitet
Det viktigaste att komma ihåg är att undersökningen har gjorts under en övergripande teoriram
gällande militär krigföringsförmåga (T1). Analys och bedömning av fallet har utförts med detta
perspektiv av en svensk officer. Denna svenska kulturella bakgrunden kan ge en viss skevhet i
undersökningen. En amerikansk, kinesisk eller rysk officer drar inte med nödvändighet samma
slutsatser likväl inte heller en icke-statsbunden aktör i det syriska inbördeskriget. Väljs ett annat
perspektiv än den militära krigföringsförmågan vid bedömning av de kontextuella variablerna
fås ett annat resultat. Den största svagheten i denna undersökning ligger i bedömning av
kontextuella variabler.

Fallstudien tog fram utgångsvärden i avsnitt 5.1. Dessa utgångsvärden analyserades mot
teoriernas variabler i avsnitt 5.2 och 5.3. En bedömning av de kontextuella variablerna mot en
ordinalskala genomfördes. Slutsatser drogs för varje teori (T2-T5) mot respektive uppsättning
variabler och redovisades i undersökningen enligt tabell 1–4. Analysen tog detta ett steg vidare
och sammanfattade de båda perspektiven medel/metod i avsnitt 6.1 och 6.2. Samtliga slutsatser
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och därmed fallet som helhet analyserades i avsnitt 6.3. Resultatet av undersökningen har
genom denna systematiska argumentation uppnått resonemangsvaliditet.

Begreppet extern validitet har uppnåtts genom att den utforskande forskningsdesignen med
analytiska generaliseringar skapat ett generaliserbart resultat. Enfallstudien har under den
övergripande teoribasen använt en teoretisk triangulering då två olika perspektiv (medel/metod)
med två teorier vardera använts på samma uppsättning data (Yin, 2007, s. 127). Resultatet är
representativt i fall där det är stor skillnad i krigföringsförmågan mellan två parter och
generaliserbart där kostnaderna för angrepp är mindre än det ekonomiska värdet av försvaret
och det skyddsvärda.

Begreppsvaliditet har skapats genom en noggrann operationalisering av de begrepp som
studeras. Stor vikt har lagts vid att använda vedertagna begrepp och skapa tydlighet då detta är
särskilt viktigt vid just en fallstudie. En trogenhet mot teorierna har innehållits vid framtagandet
av de operationella indikatorerna (variablerna). Indikatorerna från teorierna har dessutom
använts fullt ut och inte modifierats utom i ett fall där detta var nödvändigt (V14).
Undersökningen har använt flera källor till data och belägg. Undersökning och analys har
formulerat en beviskedja med konsekvent användande av framtagna begrepp genom
undersökning och analys fram till resultatet. Kraven på begreppsvaliditet har uppfyllts genom
att det som ska studeras (disruptiv händelse) har valts ut. Det är direkt kopplat till
undersökningens syfte (identifiera aspekter gällande asymmetrier i krigföringens spelrum).
Operationaliseringen visade att de valda indikatorerna (teorier om förändring och överraskning)
speglar den specifika studien (disruptiv händelse).

I fall där läsaren borde inse det spontant självklara har ytvaliditet/omedelbar validitet använts
(Esaiasson et al, 2012, s. 61). Ett exempel där detta använts är uttryck som att den icke
verifierbara kostnaden för Figur 2 är låg jämfört med ett luftvärnssystem eller ett högvärdigt
mål som stridsflygplan.

Denna undersökning har möjlighet att uppnå god validitet.
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Reliabilitet
Datainsamlingen till fallstudien utfördes på enkelt vis och kan utföras igen med samma resultat.
En kontroll mot denna undersöknings databas måste då göras eftersom sökningen inte utförs
vid samma tidpunkt för att upptäcka eventuellt saknat eller nytt material. Tidpunkten har
påverkan på replikerbarheten eftersom läget avseende tidigare forskning ändras snabbt kring
det undersökta fenomenet. Slutsatser vid analyser påverkas av forskningsläget. En ny insamling
av material och tillämpning av den beskrivna metoden i kapitel 4 samt utnyttjande av samma
forskningsläge kan replikera resultatet.

Denna undersökning har möjlighet att uppnå hög reliabilitet.

Sammantaget har svårigheterna med ett osäkert källmaterial hanterats på ett medvetet sätt som
bedöms acceptabelt. Undersökningen valdes till en utforskande studie på grund av de
svårbedömda kontextuella variablerna mot källmaterialet. Det hade inte varit möjligt att få fram
kausala samband.

7 Resultat
Den utforskade förstagångshändelsen, i form av långräckviddiga och kraftsamlade
precisionsattacker utförda av mängder med billiga drönare, studerades mot teorier om
förändring och överraskning. Syftet var att se om detta fall kan identifiera några aspekter
gällande asymmetrier i krigföringens spelrum som kan vara till nytta i första hand i en svensk
kontext. Frågeställningen gällde om drönarattacken i Syrien var en disruptiv händelse. Vilka
underliggande mönster kan förändras när fler får tillgång till mängder med drönare? Svaret på
frågan efter undersökningen är att händelsen var disruptiv men inte överraskande, snarare
väntad. Slutsatsen som dras av fallet som helhet blir att om fienden med disruptiv teknologi
förändrar sina medel och metoder avseende prestanda, numerär och kostnader, finns en
möjlighet att utnyttja asymmetrier i spelrummet. Nyttoaspekten mot den svenska kontexten är
en rekommendation till Sverige att inte bli överraskade av ett fenomen som detta.
Förstagångshändelsen i Syrien påvisar att nya typer av asymmetrier gällande kostnader,
prestanda och numerär skapar nya krav på motåtgärder. Syrienhändelsen knyter därmed an till
Militärstrategisk doktrin 16 där ”Skillnader och asymmetrier bildar spelrum för handling, hur
styrka kan riktas mot svaghet.”
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8 Diskussion
Problematiseringen tog tidigt ett perspektiv där fallet skulle undersökas på två sätt – medel och
metod. En billig intelligent drönare utgjorde medlet. En kraftsamling (svärm) av flera av dessa
medel utgjorde metoden. Inledning och problematisering tillsammans med undersökningen gav
upphov till det nya begreppet kostnadsgap som dock saknade teoribas. Bedömningen gjordes
därför att detta perspektiv inte skulle inkluderas i undersökningen. Diskussionen avser fördjupa
förståelsen för resultatet och analys från medel/metod-undersökningen av fallet och lägga till
perspektiv ur svensk kontext. Breddningen kommer därför att diskutera medel/metod med en
annan begreppsapparat, begreppet kostnadsgap och presskonferensen given av ryska
försvarsdepartementet.

8.1 Medel/Metod
Förändringar
Teorierna (T2-T5) som använts för undersökningen handlar alla om en förändring av något
slag. En disruptiv teknologi, en militärteknisk revolution, en teknologisk överraskning och en
doktrinär överraskning har alla just den gemensamma nämnaren. Förändringar sker och de tar
tid, allt sker inte över en natt. Analysen av militärteknisk revolution är som denna undersökning
skrev i avsnitt 6.1 inte helt enkel. En förändring som kanske kan kallas revolution inom
sjökriget skedde under andra världskriget. De mäktiga slagskeppen (sustainable technology)
blev sänkta i nästan varje fall av i jämförelse små billiga flygplan (disruptive technology).
Förändringen tog nästan 20 år innan den var accepterad (Hammes 2016).
Genom att arbeta med denna typ av undersökning, studier av forskning, debattera och
teknikutveckling kan en förändring inom krigföringen anas.

Drönare är ett mellanting mellan vanligt flyg och modellflyg och kan dra nytta av båda
världarna (Dunn 2013). Små drönare är ett vapen som på kort tid blivit kapabelt och tillgängligt
(Tingle & Tyree 2017). Dyrare och dyrare försvarsmateriel tvingar fram alternativ som måste
vara mindre, smartare och billigare (Hammes 2016).

Taktik
Drönare innebär anonymitet, liten risk och därmed enkelhet enligt David Hastings Dunn. Det
konventionella tänkandet måste utmanas vad gäller riskbedömningar. Drönarna kan flyga över
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det som idag ses som skydd i form av barriärer och avstånd. Skydd imorgon kräver helt nya
tankar (Dunn 2013).

Svenska internationella insatser använder sig av camper, där försvaret av campen utnyttjar
markarenans möjligheter till barriärer och avstånd. Det skulle vara en försvårande omständighet
för framtidens svenska försvar om styrkan hos markarenans skyddsåtgärder får en minskad
skyddseffekt. Det skulle kräva nya skyddslösningar om hot (en svärm av drönare) mot
markarenan kan projiceras via luftarenan och inte behöver passera barriärer när de genomför
sin förflyttning.

Svärmar skapar asymmetri och gör det svårt att försvara sig. Svärmen kan gömma sig och vänta
på sitt tillfälle. Detta utmanar rådande luftförsvarsprocedurer och doktriner. Tingle & Tyree
menar att detta kräver nya perspektiv när multipla dilemman skapas i spelrummet (Tingle &
Tyree 2017). Sverige skulle utnyttja denna asymmetri och i en framtid gömma egna intelligenta
svärmar där det skapar mest oreda hos en fiende. Detta skulle säkerligen ge god
överraskningseffekt då ”Sverige inte gör så”.

Hammes har en intressant tanke och pekar på att en förändring avseende mindre, smartare och
billigare kan leda till en ny taktik och en ökad styrka hos ett taktiskt försvar för den svagare
parten. En liten nation skulle kunna skapa A2/AD (anti access/area denial) mot större nationer
(Hammes 2016).

Hammes utvecklar inte detta utan en egen kortfattad diskussion med svenskt perspektiv får
göras. Små enkla drönare är på grund sin kapacitet och räckvidd hänvisade till de lägre höjderna
i luftrummet. En grov definition av de lägre höjderna kan sättas till mellan 0 och 300 meters
höjd över marknivån. Vanliga militära flygplan och helikoptrar använder ibland det riktigt låga
luftrummet för att skydda sig mot upptäckt av radarsystem och undgå bekämpning. Om Sverige
är den svagare parten vid en konflikt, är det inte säkert att det höga luftrummet kan kontrolleras
av det resurssvagare svenska luftförsvaret. Då skulle möjligtvis det lägre luftrummet på
nyckelplatser kunna förvägras (A2/AD) en fiende med hjälp av små, smarta och billiga drönare
som varit gömda och väntat på sitt tillfälle. Det räcker för ett flygplan att krocka med någonting
i luften för att orsaka skada. Om en fiende tvingas att utnyttja högre höjder och inte kan utnyttja
skyddet på lägre höjder skapas en fördel i krigföringens spelrum för den svagare parten. Ett
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opererande i det högre luftrummet kan innebära högre upptäcktssannolikhet med sensorsystem
och därmed indirekt längre förvarning som kan utnyttjas till svensk fördel.
Hammes menar att drönaren är detonatorn som kommer till sprängmedlet istället för tvärtom.
3D-skrivarna skulle kunna skriva ut kopparkoner för RSV-laddningar och öka slagkraften utan
att vikten som är betydelsefull för enkla drönare. Det kommer vara lättare att projicera styrka
med drönarsvärmar från en säker plats i framtiden (Hammes 2016).

8.2 Kostnadsgapet
En intressant och viktig aspekt som upptäcktes redan i problemformuleringen av det studerade
fallet, är att en anfallare använder ett anfallsmedel som har en låg kostnadsbild medan
försvarsmedlet inklusive det som skyddas har en hög kostnadsbild. Perspektivet kallades
kostnadsgap och det kan inte återfinnas som teoretiserat begrepp. Kostnadsgap som begrepp
behöver klarläggas och ges en tillräcklig definition för att kunna starta en diskussion kring.
Definitionen av begreppet kostnadsgap behöver även tillföras synvinkeln av det strategiska
utnyttjandet av militärteknik.
Med tänkt innebörd på begreppet Kostnadsgap följer utökade möjligheter till att
stridsekonomiskt kunna följa den militära grundprincipen – Sätt upp ett mål och håll fast vid
det. En angreppsvinkel är att försöka finna händelser som kan associeras till innebörden av
kostnadsgap i sammanhanget med drönarfallet i Syrien.
Fallets medel (enkel drönare) tillåter en angreppsmetod (svärm) där anfallet både kan
kraftsamlas sett till antalet enheter och koncentreras i tid och rum. En militär innebörd av en
låg kostnadsbild är att risktagningen kan ökas i syfte att finna rätt tid och rum för framgång
(Costs of Undertaking Action). Det gör även att antalet system som kan nyttjas till anfall inte
är den begränsande faktorn. För att kunna försvara sig mot detta hot krävs flera skyddsnivåer
av hög kvalitét. En väsentlig faktor i duellen anfall versus försvar är värdet av det som skall
skyddas, det skyddsvärda (Assets at Stake). I det studerade fallet är detta ett så kallat
högnivåmål med en stor kostnad. Försvarssystemen (Cost of Defense) i drönare-anfallet i
Syrien har en hög kostnadsbild enligt Figur 8 jämfört med anfallet. Den stora skillnaden mellan
den låga kostnadsbilden för anfall jämfört med den höga kostnadsbilden för försvar skapar
begreppet kostnadsgap.
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Anfall

Försvar

Figur 8-Exempel på begreppet Kostnadsgap

Fallet Tirpitz kostnadsgap mellan anfall och försvar
Då forskningen inte innehållit det avsedda begreppet kostnadsgap får liknande situationer
tjänstgöra som en insynsvinkel till problemet. I detta arbete dras paralleller till begreppet
kostnadsgap med ett gammalt fall från andra världskriget, nämligen slagskeppet Tirpitz och
kampen om Norra Ishavet. Högnivåmålet Tirpitz anfölls under nästan 3 års tid av svärmar med
upp till 80 bombflygplan. Många små billiga flygplan vinner till sist över det i jämförelse stora
dyra högnivåmålet och dess försvar (Tamelander, Michael;Zetterling 2006). Kostnaden för
dessa ständiga anfall måste vara värt priset. Beslutsfattningen underlättas när det finns ett
kostnadsgap mellan priset för ständiga anfall och det försvarade målet.

En analys av faktorer från fallet Tirpitz (Gallagher 1989) ger att antalet flyganfall var 15
stycken. I detalj är 11 anfall beskrivna och i medeltal anföll 27,3 flygplan med en medelförlust
på 1,7 flygplan per anfall. 1,7 förlorade flygplan gånger 15 anfall ger 25,5 förlorade flygplan.
Byggkostnaden för ett Lancaster bombplan var i snitt £31 985 (Fahey 1945). Byggkostnad för
slagskeppet Tirpitz var 196 800 000 riksmark (Gröner 1982, sid. 31-35) och det motsvarade
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£19 563 893. Tirpitz kostade alltså lika mycket som 612 Lancaster bombplan men besegrades
av endast en anfallsförlust på endast 25,5 flygplan.

Vad kan då denna diskussion kring kostnadsgap och Tirpitz lära oss?
I tidigare forskning har Tingle & Tyree och Hammes några intressanta tankar som knyter an till
denna undersöknings observerade kostnadsgap. Tingle & Tyree menar att vad gäller
försvarssystem mot drönare är de i allmänhet dyra i förhållande till de små billiga drönarna. Då
antalet drönare som kan förväntas finnas på framtidens stridsfält rekommenderas inga
jätteprojekt alls (Tingle & Tyree 2017).
Sedan Gulfkriget 1991 har informationsöverlägsenhet och precisionsvapen varit den
västerländska vägen framåt i krigföringen. Hammes menar att på grund av teknikutveckling
och bland annat drönare är denna trend delvis på väg tillbaka. Massan eller antalet räknas också
eftersom massan kan försöka och försöka tills den lyckas (Hammes 2016).

I den svenska kontexten gäller det att börja fundera på den reella försvarsförmågan med ett
mycket litet antal dyra avancerade system. För att vinna en strid krävs att det tas en risk men
om antalet enheter är så lågt att risken att förlora ett system inte kan tas, vilken reell
försvarseffekt har då det systemet? Ett låg-numerärsystem riskerar att bara vara ett politiskt
försvarssystem för att visa flagg men kan i praktiken sakna försvarseffekt därför att det inte kan
riskeras.

8.3 Presskonferensen
Vid undersökningen av fallet dyker det oundvikligen upp en fråga som inte har planerats att
undersökas – Varför anordnas en presskonferens i Moskva om drönaranfallet i Syrien? Det
bryter mönstret då andra attacker eller händelser inte fått mer än en bekräftelse eller dementi på
det inträffade trots skador och dödsfall som redovisats i avsnitt 5.1

Den första ryska slutsatsen på presskonferensen var ju att det inte är möjligt att helt improviserat
bygga dessa drönare - det krävde specialistkunskap inom flera teknikområden samt utprovning.
USA gav uttryck för motsatsen direkt i ett uttalande till pressen. Den ryska slutsatsen delades
åtminstone för tio år sedan år av åtminstone två välkända tankesmedjor i USA som NTI
(Gormley 2005) och RAND (Jackson & Frelinger 2009).
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Varför basunerades då detta budskap ut? I problemformuleringen nämndes att denna konflikt
var ett krig med många parter och olika agendor. Det framstår för en officer omedelbart två
uppenbara skäl på varför detta inträffade.

Det första skälet till presskonferensen är att skydda sig, genom att förstärka hotbilden och dra
uppmärksamhet till sig, minskar risken att det händer igen. Världspressen stödjer genom
reflexiv kontroll med att analysera händelsen vilket är tacksamt då underrättelsebearbetning är
arbetskrävande. Ryssland fick dessutom möjlighet att offentligt antyda olika kopplingar till
andra parter i kriget gällande teknikstöd från USA (Browne 2018), tillverkning av sprängämnen
i Ukraina (Trevthick 2018). Den andra slutsatsen från presskonferensen som rörde att terrorister
nu har kunskap och kan använda drönare motsvarande dessa för liknande attacker globalt mot
militära och civila mål går också ut på att skydda sig. Underförstått är detta en uppmaning till
andra att försöka begränsa spridningen av fenomenet då det kommer drabba dem själva.

Det andra skälet till att anordna en presskonferens är att påvisa sin egen förmåga.
Uppenbarligen vill Ryssland visa att deras krigsmateriel håller högsta klass och att det inte är
lönt för någon part att skicka drönarattacker mot ryska intressen. Det är dessutom
exportfrämjande att påvisa i strid fungerande utrustning. Problemet är bara att ingen oberoende
granskare kan verifiera händelseförloppet. Drönarna som visades upp kanske fick slut på
bränsle och glidflög innan de kunde omhändertas. Ryssland fick i alla fall ut ett eget budskap
som inte ifrågasatts.

9 Fortsatta studier
Förstagångshändelsen i Syrien påvisar att nya typer av asymmetrier gällande kostnader,
prestanda och numerär skapar nya krav på motåtgärder.

Nyttoaspekten mot den svenska kontexten är en rekommendation till Sverige att inte bli
överraskade av ett fenomen som detta. Tingle & Tyree skriver om en ny policy för
försvarsmaterielanskaffning för att förhindra teknologisk överraskning som verkar intressant
(Tingle & Tyree 2017). Denna policy kan innebära att inte alla medel låses i jätteprojekt med
låg numerär utdelning i form av försvarsmateriel.
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Fortsatta studier rekommenderas av kostnadsgapet som utnyttjar asymmetrier gällande
kostnader, prestanda och numerär. Det kan innebära teoretisk utveckling av doktriner för både
anfall med och försvar mot intelligenta drönarsvärmar. Det finns en stor potential i krigföring
når dronene våkner, som beskrivits i Berntsen/Dyndal/Johansens bok (Berntsen, Tor Arne
S.;Dyndal, Gjert Lage; Johansen 2016). Då Sverige inte ansetts som den starkare parten vid en
krissituation i en nationell kontext på mycket länge är möjligheterna detta kan innebära för den
svagare parten särskilt intressant att studera.
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