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Begreppsförklaring  

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

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

(Försvarsmakten, 2013, s. 19). 

Stridsteknik – Metoder för att samordna eld och rörelse vid förband på lägre nivå 

(Försvarsmakten, 2013, s. 20). 

Stridsteknisk nivå – I detta arbete åsyftar denna benämning förband upp till kompanis storlek. 

MOUT – Militära Operationer i Urban Terräng, omfattar all militär verksamhet som utförs i 

urban miljö.  

SIB – Strid i Bebyggelse. En del av MOUT men är avgränsat till rena stridsuppgifter.  

Rensa – Tilläggsuppgift vid anfall i byggnad som innebär att förbandet använder sig av 

eldgivning med eldhandvapen och/eller handgranater för att ta terräng i byggnad. 

Genomsök – Tilläggsuppgift vid anfall i byggnad som innebär att förbandet söker igenom 

byggnad och eld öppnas först vid stridskontakt. 

Lägesbild - Den sammanslagna uppfattade situationen vad avser eget läge, motståndarens 

läge, civilläge, terrängens beskaffenhet och fältarbeten.  

Lägesuppfattning – En militär chefs tolkning/bedömning av lägesbilden ur ett taktiskt 

perspektiv. 

UAS/UGS – Unmanned Aerial System/Unmanned Ground System. Detta avser hela systemet, 

dvs. farkosten, nyttolasten och kontrollstationen. 

Nyttolast – Den del av farkosten som ger verkan. I denna studie avses de sensorer som 

respektive system är utrustat med. 

Kontrollstation – Den del av systemet som farkosten styrs ifrån. 

Farkost – Används i denna studie som synonym för UAV samt när både UAV och UGV 

avses. 

Robot – Används i denna studie som synonym när det enbart är UGV som avses. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 6 (47) 

Kurs 1MT019 

Mj Andreas Gustafsson 2018-05-13  

 
 

1. Inledning 

En av de mest påfrestande och krävande stridsmiljöerna är den urbana, oavsett om det rör sig 

om storstadsbebyggelse eller en by på den afghanska landsbygden. Byggnader och övrig 

infrastruktur skapar en svåröverblickbar terräng där stridskontakterna ofta sker överraskande 

och på korta stridsavstånd. Sikten begränsas av infrastruktur såväl som sidoeffekter av strid 

såsom damm och brandrök. Infrastrukturen kan göra att styrkeskillnader mellan två parter kan 

minska och den urbana terrängen gynnar ofta den med bäst lokalkännedom (Försvarsmakten, 

2013, s. 31). 

Of all the environments in which the military operate, the urban 

environment is the most complex and challenging, as cities influence the 

conduct of the operations taking place within them to a greater extent than 

any other type of terrain. (Hills, 2014, s. 9) 

Stridsmiljön i bebyggelse kännetecknas av att det finns ett flerdimensionellt hot, vilket ställer 

höga krav på soldater, chefer och förband. En motståndare kan snabbt omgruppera dolt och en 

genomsökt byggnad kan snabbt innehålla en motståndare igen om byggnaden inte försvaras 

eller åtminstone övervakas. Detta innebär att operationer i urban terräng är oerhört resurs- och 

tidskrävande. 

Den urbana miljön kan starkt begränsa ett förbands rörlighet, genom att den lämpar sig väl för 

fältarbeten. Jämfört med övrig terräng krävs det relativt lite fältarbeten för att hindra en 

motståndare i dennes rörelse, eller åtminstone starkt reducera dennes tempo genom 

fältarbeten. Den urbana miljön kan också snabbt ändras genom att infrastruktur förstörs av 

vapeninsatser. Sekundäreffekter av strid såsom rasmassor och bränder kan snabbt skapa 

hinder som tvingar chefer till nya beslut och nya rörelsevägar.  

Till den urbana miljön hör allt som oftast också ett inslag av civilbefolkning som i största 

möjliga mån skall lämnas opåverkade och skyddade från stridshandlingar och effekterna av 

dessa. För den enskilde soldaten är detta en stor press då denna under ytterst korta 

tidsförhållanden, ofta med begränsad sikt skall identifiera och avgöra om det är en civil, 

motståndare eller egen personal. Ett felaktigt beslut, ett för långsamt beslut eller inget beslut 

alls kan få stora konsekvenser. 

Sammantaget är den urbana miljön en oerhört krävande miljö som utsätter förband för stora 

risker och påfrestningar. Chefer har svårt att överblicka och ha en god lägesuppfattning, 
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samtidigt som de skall kunna fatta sekundbeslut. Ett sätt att öka lägesuppfattningen och 

minska riskerna är att nyttja spaningssensorer. Dessa kan nyttjas till att spana framför ett 

anfallande förband, rekognosera anfallsmål eller nyttjas till övervakning av terräng. 

Spaningssensorer kan alltså fylla en viktig funktion i såväl offensiva som defensiva uppgifter. 

2. Problemformulering 

Med tanke på en ökad urbanisering samt att befolkningscentra utgör strategiskt viktiga mål, 

måste svenska förband kunna hantera operationer, såväl offensiva som defensiva, i urban 

miljö. U.S. Marine General (ret.) Charles Krulak beskriver den urbana stridsmiljön i teorin 

Three block war. Denna teori menar att soldaten måste kunna hantera väpnad strid, 

fredsfrämjande insatser och humanitära insatser, allt inom ett område på tre kvarter. Krulak 

menar att framgång eller misslyckande i den urbana striden beror på till stor del på den 

enskilde soldaten och dennes förmåga att fatta rätt beslut i rätt tid. Detta är vad Krulak kallar 

för den strategiske korpralen. (Krulak, 1999) Detta ställer förstås höga krav på den enskilde 

soldaten, förbanden och cheferna vad gäller lägesuppfattning. En lägesuppfattning som kan 

förbättras genom framskjutna sensorer, något som framförallt USA har tagit fasta på. 

Amerikanska operationer i Afghanistan och Irak har påvisat nyttan av obemannade system 

(Chen, 2010). 

Unmanned systems provide persistence, versatility, survivability, and 

reduced risk to human life, and in many cases are the preferred alternatives 

especially for missions that are characterized as dull, dirty, or dangerous. 

(US Departement of Defence, 2014) 

Den svenska taktikens målsättning är att genom lokal överlägsenhet nå uppsatta mål. För att 

skapa förutsättningar för att uppnå den lokala överlägsenheten finns det tre ingående principer 

som skall fungera som tankemässiga vägledningar vid planering och genomförande av 

operationer. Dessa krigföringsprinciper är överraskning och kraftsamling som båda 

underlättas av handlingsfrihet. (Försvarsmakten, 2013, s. 55-60) Såväl överraskning som 

kraftsamling underlättas av en god lägesbild för förband och chefer på taktisk nivå. En god 

lägesbild skapar möjligheter för chefer att hålla ett högt tempo i striden genom att undvika 

motståndarens styrkor och därigenom tillämpa den indirekta metoden. I dagsläget skapas dock 

lägesbilden allt som oftast genom spaning med trupp, vilket sätter både spanande trupp i risk 

såväl som att eventuellt avslöja vår närvaro och intention med striden.  
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Striden i urban terräng kännetecknas av korta stridsavstånd och rena duellsituationer som 

tvingar soldater och chefer till ett reaktivt beteende. Avgörande är ofta den enskilde soldatens, 

gruppchefens och plutonchefens initiativförmåga och skicklighet (Försvarsmakten, 2016a, s. 

56). För att undvika rena duellsituationer och öka möjligheterna till att ta och behålla 

initiativet är förvarning och en god lägesbild viktiga komponenter, vilka kan förbättras med 

framskjutna sensorer. 

Regeringens materielutredning presenterades den 20 februari 2018 och ger vid handen ett 

identifierat ökat behov av obemannade system, såväl flygande, markgående som sjögående, 

vid försvaret av Sverige. Bland annat säger utredningen att: ”… olika sorters obemannade 

flygande farkoster (UAV:er) är, och blir ett, allt viktigare medel för informationsinhämtning” 

(Regeringen, 2018). 

Försvarsmakten och armén har identifierat behovet av obemannade farkoster, vilket framgår i 

Försvarsmaktens utvecklingsplan 2011-2020, FM perspektivstudie 2017 samt Arméns 

utvecklingsplan 2014. Vidare har FM ställt i uppgift till FOI att genomföra studier i ämnet 

vilket har resulterat i Förstudie om obemannade farkoster (FOI, 2012), vilket är en 

överblickande studie över system, förmågor och verksamheter som är relevanta för 

Försvarsmakten. Det som saknas i studien är dock små system (Nano-UAV och mikro-UGV) 

och deras nytta för stridens förande på stridsteknisk nivå. I försvarsmaktens senaste 

perspektivstudie menar man att obemannade system kommer att vara oundgängliga system för 

Försvarsmakten i framtiden och att vidare forskning krävs (Försvarsmakten, 2018). 

I dagsläget har Försvarsmakten ett flertal operativa UAV- och UGV-system som kan nyttjas 

till att spana i urban terräng. Svalan och Korpen är två taktiska UAV-system som är 

framtagna för informationsinhämtning på taktisk nivå. Bägge systemen är av flygplanstyp och 

måste därför vara i rörelse för att vara luftburna. Såväl Svalan som Korpen lämpar sig väl för 

spaning i urban terräng, dock med en stor begränsning. De kan inte nyttjas inne i eller spana 

in i byggnader. På UGV-sidan finns Amröjningsrobot 4B och Amröjningsrobot 5, vilka som 

namnet avslöjar, används till olika typer av röjningsuppgifter. Båda kan självklart nyttjas även 

till spaningsuppgifter, men är för stora, otympliga och tunga för att kunna nyttjas i snabba 

stridssituationer på stridsteknisk nivå. Det som saknas är en sensorbärare som kan; användas 

för att spana in i eller inne i byggnader, som är tillräckligt lätt för att en soldat kan bära med 

sig den; som har kort uppstartstid (tid från beslut om användande tills systemet kan leverera 
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underlag), som kan nyttjas både i dager och mörker och som ger tillräckligt bra 

spaningsunderlag för en chef på stridsteknisk nivå. En sensorbärare som minskar risken för 

egna förband, minskar behovet av egna resurser och bidrar till att uppgiften löses, det som 

något förenklat, inom militärteknik tituleras militär nytta. 

Kan små UAV- eller UGV-system uppfylla ovan nämnda kriterier och därmed vara till militär 

nytta för ett markförband i urban terräng? I vilka situationer kan systemen vara till militär 

nytta? Är det skillnader i systemen vad avser militär nytta. Passar UAV mer i vissa situationer 

än UGV och vice versa? 

2.1. Frågeställning  

Vilken sensorbärare har störst militär nytta för markförband på en stridsteknisk nivå i urban 

terräng? 

3. Syfte  

Studien syftar till att göra en jämförelse mellan UAV-system och UGV-system för att komma 

fram till vilket typ av system som i den givna kontexten har störst militär nytta. Genom en 

jämförelsestudie kan de olika systemens styrkor och svagheter belysas kopplat till olika 

uppgifter och till del miljöer. Studien syftar vidare till att försöka bidra med ett underlag som 

kan ge ökad kunskap och förståelse för obemannade system och dess nyttjande på 

stridsteknisk nivå. 

4. Teori 

4.1. Teori för studien 

Studien kommer att genomföras ur en militärteknisk ram där den militära nyttan står i fokus. 

Militärteknik definieras som; den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken 

inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och 

påverkas av tekniken (Axberg, et al., 2013, s. 10). Inom militärteknik är begreppet militär 

nytta en central utgångspunkt för såväl studier som analyser som syftar till att stödja 

militärtekniska beslut (Andersson, et al., 2015). Sivertun (2012) menar att definitionen av 

militär nytta är hur man når de militära målsättningarna på ett effektivt sätt och till minimala 

kostnader, såväl sett till människoliv som materiel.  För att bedöma militär nytta har 
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Andersson et al. (2015) tagit fram en konceptmodell som kan användas till att svara på frågor 

som; vilken är den militära nyttan av system X jämfört med system Y.  

För att kunna göra en bedömning av militär nytta krävs det förståelse och kunskap om tre 

variabler; systemet, den militära användaren samt i vilken kontext systemet är tänkt att nyttjas 

(Andersson, et al., 2015).  Systemet i denna studie är två obemannade system, Nano-UAV och 

mikro-UGV. Den militära användaren i denna studie är ett svenskt markstridsförband på 

stridsteknisk nivå. Kontexten i denna studie är en svensk nationell operation i urban terräng 

mot en kvalificerad reguljär motståndare.  

Analysen av den militära nyttan kräver en uppdelning i tre dimensioner, militär effektivitet, 

militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet. Den militära effektiviteten innebär hur väl 

systemet bidrar till den sammanlagda förmågan att lösa en militär uppgift i en given kontext. 

Dimensionen lämplighet mäter hur väl ett system passar in i en given militär organisation, sett 

till allt från träning och taktiskt uppträdande till organisation och logistik. Ekonomisk 

överkomlighet är ett mått på kostnader kopplade till systemet och dess användning. 

Sammanvägt blir ovan nämnda dimensioner ett mått på den militära nyttan hos ett givet 

system, i en given kontext och för en given användare. (Andersson, et al., 2015, s. 28-29) 

Som teoriram för användaren, miljön och kontexten, samt behovet av tidiga underrättelser, 

som utvalda system skall jämföras emot kommer studien att nyttja teorierna runt Three block 

war, som utformades av U.S. Marine General Charles Krulak (1999). Denna teori menar att 

soldaten måste kunna hantera väpnad strid, fredsfrämjande insatser och humanitära dito, allt 

inom ett område på tre kvarter. Detta ställer förstås höga krav på den enskilde soldaten, 

förbanden och cheferna vad gäller lägesuppfattning. En lägesuppfattning som kan förbättras 

genom framskjutna sensorer.  

Vidare kommer studien grundas i Försvarsmaktens doktrinära manöverkrigföring, vilket 

förenklat bygger på två principer (Försvarsmakten, 2013, s. 35-40): 

- Indirekta metoden och utnyttjande av motståndarens kritiska sårbarheter. 

- Strävan efter initiativ och högt tempo, vilket bygger på ett användande av 

uppdragstaktik. 

Det teoretiska ramverket runt scenariot och förbandens uppträdande i detsamma grundas i 

Försvarsmaktens handböcker.  
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4.2. Tidigare studier i ämnet 

FOI har genomfört flertalet studier inom området obemannade farkoster, där Förstudie 

obemannade farkoster (2012), ger en bred översikt inom obemannade farkoster och 

tillämpningsområden. Studien kategoriserar och presenterar olika system och deras förmågor. 

Vidare presenteras och diskuteras hur systemen kan användas i olika scenarier och uppgifter. 

Studien kommer fram till ett antal slutsatser där framförallt två är relevanta för denna studie: 

 Små UAV (< 15kg) samt små UGV (< 20kg) kan införas på många olika ställen i 

organisationen. Detta kräver dock inget extra eller nytt förband, annat än i form av 

t.ex. en UGV-grupp. 

 Nästan alla obemannade farkoster kan bidra till förmågorna I304 (målinformation) 

och I305 (gemensam lägesbild)… (FOI, 2012) 

Vid Försvarshögskolan har flertalet studier genomförts inom området UAV. Små UAV-system 

för bataljonsnivån – en nyttoanalys, skriven av Jyrki Kujansuu (2004), där nyttan av små 

UAV-system beskrivs utifrån tre scenarier. Studien är gjord med grund i mini och micro 

UAV, där samtliga system är av flygplansmodell. Kujansuu kommer i sin studie fram till att 

UAV på stridsteknisk nivå kan bidra till basfunktionerna ledning, verkan, skydd och 

underrättelser. Studien påvisar också att systemen bidrar till manöverkrigföring, såväl för 

initiativtagande som för den indirekta metoden genom att skapa ett beslutsunderlag och 

lägesbild för chefer.  

Inom UGV-området är Carl Lundbergs doktorsavhandling vid KTH från 2007, Assessment 

and Evaluation of Man-portable Robots for High-risk professions in Urban Settings, en 

mycket bra utgångspunkt för fortsatta studier. Avhandlingen omfattar bland annat praktiska 

försök med UGV vid ett stadsskyttekompani från Livgardet och syftar bland annat till att 

undersöka dess taktiska nytta. UGV-systemet som användes vid studien är iRobot Packbot 

Scout, en bärbar robot med en vikt på 18 kg. De viktigaste resultaten från studien visar på att 

roboten bidrog till mindre risktagning för soldaterna, samtidigt som tidsåtgången ökade och 

precisionen minskade då roboten nyttjades istället för soldater vid genomsök. Trots vissa 

negativa aspekter vid användandet av roboten, påvisar avhandlingen ändå på att 83 procent av 

användarna i studien ansåg att varje pluton skulle utrustas med en robot.   
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5. Metod 

5.1. Metodbeskrivning 

Frågeställningen angreps genom en komparativ fallstudie mellan ett representativt UAV- 

respektive UGV-system i urban miljö. Fallstudier är enligt Blomkvist och Hallin (2015, s. 60-

63) en lämplig forskningsdesign när studien skall vara utforskande, förklarande eller 

beskrivande. Denna studie syftade till att utifrån valt fall, utforska vilket av två system som 

har störst militär nytta. De representativa systemen utgick ifrån fyra exempelsystem, två UAV 

och två UGV-system. Urvalsfaktorer för exempelsystemen var att de är befintliga, operativa 

system, framtagna för militär användning och som är i bruk inom någon eller några länders 

försvarsmakter. Vidare skulle systemen vara bärbara (man-portable), kunna opereras av en 

person samt vara inom segmenten nano-UAV samt mikro-UGV (se rubriker 6.3 och 6.4 för 

vidare definition).  

Studien indelades i tre steg (se figur 1), där steg ett bestod av en studie av systemen, 

användaren och miljön. I steg två genomfördes en analys av systemen utifrån ett fiktivt 

scenario. Avslutningsvis i steg tre genomfördes en sammanvägning av resultatet och en analys 

av detsamma.  

Steg 3 

Steg 2 

Steg 1 

Militär användare 
Reglementen och 

handböcker.  
Författarens erfarenhet 

samt intervjuer. 

Systemen 
UAV- och UGV-system. 

Sensorer och 
navigeringshjälpmedel. 

Förmågor och begränsningar. 

Miljökontext 
Reglementen och handböcker. 

Three block war. 
Författarens erfarenhet samt 

intervjuer. 

Fiktivt scenario 

 

 

Skede 1 - Framryckning 
Värdering och jämförelse 
utifrån militär effektivitet 

Skede 2 – Strid i anfallsmål 
Värdering och jämförelse 
utifrån militär effektivitet 

Skede 3 - Försvar 
Värdering och jämförelse 
utifrån militär effektivitet 

Militär lämplighet 

Ekonomisk överkomlighet 

Militär nytta 
Sammanslagen värdering, analys och slutsatser. 

Figur 1: Schematisk bild över studiens genomförande. 
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Steg ett syftade till att uppfylla Andersson et al. (2015) grundkriterier för att kunna analysera 

den militära nyttan, nämligen kunskap och förståelse om systemet, användaren samt kontexten 

(miljön). Inledningsvis beskrevs systemen att genom en faktaredovisning av nyttolast. I detta 

fall sensorer och navigations- och manövreringshjälpmedel. Detta syftade till att skapa 

förståelse för vad som är möjligt beroende på vilken typ av sensorer som systemen är 

utrustade med. Vidare genomfördes en faktabeskrivning av olika UAV- och UGV-system, 

vilket syftade till att skapa en grund för ett representativt system av båda sorter. Systemen 

presenterades med grundläggande möjligheter och begränsningar, samt genom en 

sammanfattande analys av fördelar och nackdelar med respektive system. Detta utgjorde i 

analysdelen en del av empirin. För datainsamling och uppbyggnad av kunskap om de utvalda 

systemen så var studien hänvisad till de olika tillverkarnas öppna uppgifter. Väl medveten om 

att tillverkare framställer sina produkter på bästa möjliga sätt, så är författarens bedömning 

ändå att grundläggande data och prestanda är rimliga värden och därmed tillräckligt 

tillförlitliga för denna jämförelsestudie.  

 I det inledande steget genomfördes även en faktainhämtning för beskrivning av den militära 

användaren och miljön som systemen skall användas i. Beskrivningen utgjordes av ett fiktivt 

scenario som grundades i försvarsmaktens handböcker, författarens egen kunskap och 

erfarenhet samt i genomförda intervjuer. Som underlag för taktiskt och stridstekniskt 

uppträdande, beskrivning av stridens förande samt den operativa miljön användes i huvudsak 

Försvarsmaktens tryckta publikationer såsom reglementen och handböcker. Handböcker och 

reglementen från Försvarsmakten bygger på beprövad erfarenhet. Dessa kompletterades med 

semistrukturerade intervjuer med officerare som nyligen tjänstgjort eller tjänstgör inom en 

chefsbefattning på plutons- och/eller kompaninivå på ett skyttekompani. Samtliga av de 

intervjuade har flerårig erfarenhet från MOUT. Kravställningar från intervjuer jämfördes med 

handböcker och reglementen i syfte att säkerställa att kraven från användarna var rimliga 

utifrån reglementerad taktik och stridsteknik. 

Därefter i steg två, genomfördes en analys av referenssystemen med utgångspunkt i 

Andersson et al. (2015) tre dimensioner; militär effektivitet, militär lämplighet samt 

ekonomisk överkomlighet.  Detta genomfördes utifrån tidigare nämnda fiktiva scenario indelat 

i tre stridsskeden, Anfall, Strid i anfallsmålet samt Försvar. Respektive skede belyste olika 

krav på ett obemannat system. Kravställningar baserades på försvarsmaktens reglementen, 
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författarens egna erfarenheter samt på semistrukturerade intervjuer med officerare som har 

mångårig erfarenhet från strid i bebyggelse. Framförallt intervjuunderlaget innebar att det är 

olika antal krav som ställs i de olika skedena, vilket kan te sig ge ett missvisande resultat i 

slutändan. Detta är dock ett medvetet val då studien till del bygger på användarens behov, 

vilket medförde att kraven differentierar mellan de olika stridsskedena. Studien förutsatte att 

UGV-systemet var konfigurerat i varje skede utifrån lämpligast framdrivning. Det innebär att 

systemet var hjulburet när det används utanför byggnad och banddrivet inne i byggnad. 

Utifrån de tre stridsskedena värderades systemen utifrån dimensionen militär effektivitet. 

Dimensionerna militär lämplighet och ekonomisk överkomlighet värderades utifrån scenariots 

helhet, då dessa kriterier inte ändras i de olika skedena. Utifrån Andersson et al (2015) modell 

innebär dimensionen ekonomisk överkomlighet att vetskap om inköpskostnad samt kostnader 

för användande och upprätthållande av systemen (livscykelkostnad) måste finnas. Detta har 

inte varit möjligt för denna studie, då exempelvis prissättning på system inte lämnas ut från 

tillverkare eller att livscykelkostnader inte gick att tillförlitligt bedöma eller räkna ut. Därför 

tvingades studien att omformulera kraven i denna dimension.  

Jämförelseanalysen avslutades i steg tre, med en sammanvägning av samtliga tre dimensioner 

i form av militär nytta. Sammanvägningen och resultatet av jämförelseanalysen mellan 

systemen presenterades utifrån dess skillnader i militär nytta. Utifrån detta drog författaren ett 

antal slutsatser rörande systemen och dess användning. 

6. Studie 

6.1. Sensorer  

En sensor är enligt SAOL en ”anordning som reagerar på fysisk stimulering t.ex. av elektro-

magnetiska el. akustiska vågor; avkännare” (SAOL, 2015). Sensorer indelas i olika kategorier 

utifrån; vilken fysisk stimulering de känner av, vilket medium de arbetar i, om de är passiva 

eller aktiva och vilket syfte de har (Artman & Westman, 2007). Vissa sensorer som nämns i 

studien, såsom mikrofon och kemiska sensorer, kommer ej att beskrivas eftersom funktionen 

antingen är vida känd (mikrofon) eller att den inverkar väldigt lite på studien (kemisk). 

 I denna studie kommer fokus att ligga på passiva elektrooptiska sensorer, då det är dessa som 

i huvudsak nyttjas i de system som skall jämföras. Gemensamt för elektrooptiska sensorer är 

att de utnyttjar elektromagnetisk strålning, antingen reflekterande eller emitterande. 
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Bildförstärkare kommer att beskrivas då det är ett sensorsystem som motståndaren är utrustad 

med och är därför intressant ur ett hotperspektiv mot UAV- och UGV-systemen.  

Olika sensorer har olika fördelar och begränsningar, varför det är vanligt att en sensorbärare 

använder sig av flera sensorer som kompletterar varandra. För att förstå möjligheter och 

begränsningar med olika sensorer är det av vikt att ha en förståelse för inom vilka 

våglängdsområden de arbetar, vilket framgår av nedanstående tabell.  

 

Räckvidd för sensorer påverkas av vilket våglängdsområde de arbetar inom och ju kortare 

våglängd desto mer dämpar atmosfäriska förhållanden räckvidden. Denna skillnad blir ännu 

större vid atmosfäriska störningar såsom dimma och rök, där visuella sensorer (0.4-0.7 µm) 

fungerar mycket dåligt eller inte alls, medan en IR-sensor fortfarande presterar bra. (Artman 

& Westman, 2007) 

6.1.1. IR-sensor 

Det våglängdsområde som ligger strax utanför vad det mänskliga ögat kan upptäcka är det 

infraröda (IR). Gemensamt för IR-sensorer är att de använder sig av emitterande strålning från 

objekt. Militära sensorer arbetar normalt inom våglängdsområdena NIR (Nära infraröda) och 

TIR (Termiskt infraröda), där den atmosfäriska dämpningen är som lägst. (Artman & 

Westman, 2007) 

Det finns två varianter av detektorer i IR-system; termiska detektorer och fotondetektorer. 

Den förstnämnda, även benämnd som bolometer, mäter temperaturskillnader i den 

Figur 2: Elektrooptiska sensorer och dess våglängdsområden (Artman & Westman, 2007) 
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inkommande strålningen. Den termiska detektorn är att föredra då vikt och pris är viktigare än 

prestanda och är därmed den vanligaste i små system. (Artman & Westman, 2007) 

De stora fördelarna med IR-sensorer är att de fungerar i totalt mörker och är mindre känsliga 

för atmosfäriska störningar som dimma och rök jämfört med visuella sensorer. Vidare så har 

IR-sensorer fördelen av ett det är en passiv sensor och därmed inte bidrar till en ökad 

upptäcktsrisk. Nackdelar med IR-sensorer är att de ej kan se genom glas, vilket kan vara en 

stor nackdel i urban terräng. Dock kan de se om en ruta är varmare än en annan, vilket kan 

indikera mänsklig närvaro i ett rum eller byggnad. Ytterligare nackdel med IR-sensorer är att 

identifiering av ett objekt är svår. Det är nästintill omöjligt att identifiera om en person, utan 

synlig beväpning eller militär utrustning, är egen, motståndare eller civil enbart utifrån en IR-

sensor.  

6.1.2. EO-kamera 

Elektrooptisk kamera är en normal video- och/eller stillbilds-kamera som opererar i det 

visuella våglängdsbandet (se figur 1). Fördelar med en EO-kamera är att den ger operatören 

en bild i färg, vilket i dagsljus gör det lättare att identifiera personer jämfört med en IR-

sensor. I bra ljusförhållanden är det också lättare att orientera sig och därmed navigera en 

robot med en videobild i färg jämfört med exempelvis en IR-bild. Den stora nackdelen med 

EO-kamera är att den fungerar mycket dåligt i mörker och är känslig för atmosfäriska 

störningar som rök och dimma.   

6.1.3. Lågljus-TV 

Lågljus-TV (LLTV) är en EO-kamera som har bättre mörkerprestanda än en vanlig EO-

kamera. Ett sätt att skapa en LLTV är att kombinera en kamera med ett bildförstärkarrör. 

Fördelen med LLTV är att den går att använda i dåliga ljusförhållanden och att den ser genom 

fönster. Vidare så är det jämförelsevis ett viktmässigt lätt system. Nackdelar är att den känslig 

för atmosfäriska störningar och kan bländas ut av ljuskällor. (Artman & Westman, 2007, s. 

65) 

6.1.4. Bildförstärkare 

Bildförstärkare fungerar inom det visuella våglängdsbandet och förstärker det befintliga 

ljuset. Tidiga varianter (generation 1 och 2) led av att de var tunga, gav dålig upplösning och 

var känsliga för starkt ljus, det vill säga de gick att blända ut. Dagens bildförstärkare 

(generation 3 och 3+) är små, lätta och ljuskänsliga. Framförallt generation 3+ är mycket 
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lämplig att använda i urban terräng då den ej går att blända ut. Fördelen med bildförstärkare är 

att den ger användaren en lättolkad bild samt att det i dagsläget är ett lätt och smidigt 

hjälpmedel. Bildförstärkaren ser genom fönster samt är passiv och bidrar därför inte till en 

ökad upptäcktsrisk i mörker. Nackdelen är att den kräver någon form av ljus för att fungera 

och den fungerar alltså inte i helt mörk omgivning. För att komma runt detta är många 

bildförstärkare utrustade med en IR-lampa. Lampan är inte synlig för det mänskliga ögat men 

ökar kraftigt risken för upptäckt när motståndaren har bildförstärkare. Sett till atmosfäriska 

störningar så är bildförstärkaren att jämföra med det nakna ögat då de båda arbetar inom 

samma våglängdsband, den har alltså svårt att se genom dimma, rök med mera. (Artman & 

Westman, 2007) 

6.2. Navigering och manövrering 

Ett av de största problemen med UGV och UAV är när operatören inte själv kan se roboten, 

utan måste hitta rätt väg (navigera) och styra (manövrera) helt utifrån vad denne ser genom 

robotens sensorer. Lundberg (2007) fann i sin avhandling att manövrering och navigering av 

roboten och samtidigt tolka vad som syns genom robotens sensorer ställde höga krav på 

operatören. Detta både vad avser träning med roboten och dess kontroller men även 

operatörens spatiala förmåga (Lundberg, 2007). För UAV-system är navigering och 

manövrering av roboten ännu svårare, även för en van operatör. Begränsat synfält, svårt att 

bedöma avstånd och svårtydda bilder är bara några av de problem som uppstår för operatören 

(Duberg, 2018). För att underlätta för operatören finns ett antal hjälpmedel inbyggda i många 

av dagens system. 

Studier genomförda av Dixon, Wickens och Chang (2003), påvisade en stor effekt av 

semiautonoma farkoster som via autopilot följde en förprogrammerad väg med hjälp av GPS. 

Studien visade att upptäcksförmågan av mål ökade med autopilot jämfört när operatören själv 

styrde och samtidigt skulle upptäcka mål.  

6.2.1. GPS 

Global Positioning System behöver knappast någon större förklaring. Att poängtera är dock 

att GPS, som har många fördelar, är att funktionen nedgår i urban terräng och då i synnerhet 

inomhus eftersom systemet kräver kontakt med satelliter. 
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6.2.2. Tröghetsnavigering 

Tröghetsnavigering är ett system som kortfattat känner av vilken riktning ett fordon rör sig i 

och hur långt det har rört sig. Systemet behöver dock veta vilken utgångspunkt det har för att 

det ska fungera optimalt. I många avseenden ses tröghetsnavigering som ett komplement och 

reservsystem till GPS. (Bruzelius, et al., 2010, s. 141) Fördelen med systemet är att det 

fungerar autonomt, förutsatt att det blir givet sin egen startpunkt. Nackdelen är att det måste 

ges en startpunkt.  

6.2.3. Gyro 

En viktig komponent för en UAV:s stabilitet i luften och därmed också flygbarheten är gyrot. 

I UAV-system känner gyrot av farkostens ofrivilliga rörelser i sid- och höjdled och 

kompenserar för detta genom signaler till styrningen av rotorerna. Utan gyrot skulle det vara 

mycket svårt att styra en UAV, i synnerhet om operatören inte har visuell kontakt med 

farkosten. 

6.3. UAV 

En UAV ingår normalt i ett i system, ett UAS (Unmanned Aerial System), bestående av själva 

flygfarkosten, dess nyttolast, kontrollstation och övriga tillhörande systemdelar. Det som 

skiljer en UAV från modellflyg och kommersiella drönare är framförallt att den har någon typ 

av automatiserad intelligens. Den kan kommunicera med sin operatör och har ofta inbyggda 

automatiska funktioner som tar över när den exempelvis tappar kontakten med 

kontrollstationen. (Austin, 2010, s. 1-5) 

Obemannade flygande farkoster finns i många olika konfigurationer och storlekar beroende på 

vilken typ av uppgift de skall lösa.  Det finns flera olika klassindelningar av UAS, där bland 

annat storlek, uppgift eller krigföringsnivå avgör klass. Gemensamt för de flesta är dock att 

storleken på systemet även är avgörande för vilken typ av uppgift det kan lösa samt därmed 

även vilken krigföringsnivå det är avsett för. Normalt är ju större systemen är, desto mer 

avancerade uppgifter, längre räckvidd och högre krigföringsnivå (operativt och strategiskt) är 

de avsedda för. Fokus i denna studie är nano-system som är avsedda för den stridstekniska 

nivån. Vidare är systemen i denna studie rotordrivna system, vilket är en förutsättning för att 

de skall kunna hovra och kunna nyttjas inomhus.  

De stora fördelarna med UAV är att de är rörliga i höjdled och därmed kan spana i ett 

fågelperspektiv, eller som Chen (2010, s. 940) kallar det ett exocentriskt perspektiv. Enligt 
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Chen et al. (2008) föredrar robotoperatörer ett exocentriskt perspektiv vid spanings- och 

rekognosceringsuppgifter över större ytor. Ett exocentriskt perspektiv ger en bättre 

lägesuppfattning och möjlighet att upptäcka mål, menar Chen (2010).  

Storleken på en nano-UAV är både till dess fördel och nackdel. Fördelarna är låg signatur på 

farkosten, ett lätt system att bära med sig och att hantera samt att det kan starta och landa på 

minimal yta. Litenheten medför även att motorerna kan vara små och tysta. Tillverkarna av 

Snipe Nano påstår att deras farkost är i stort sett ljudlös på marknivå när den är på cirka 30 

meters flyghöjd (AeroVironment, 2018). Nackdelen med dess litenhet är självklart 

begränsningen i att bära nyttolast och dess batterikapacitet.  

En stor begränsning för studiens UAV-system är dess avsaknad av inbyggda system för att 

undvika kollisioner. Som tidigare nämnts så är manövrering inne i byggnad med enbart hjälp 

av farkostens kameror oerhört krävande även för en välutbildad operatör (Duberg, 2018). 

6.3.1. PD 100 Black Hornet  

Black Hornet är en nano-UAV av 

helikoptermodell. Den är utvecklad av norska 

företaget Prox Dynamics som 2016 köptes upp av 

det amerikanska bolaget FLIR Unmanned Aerial 

Systems. Systemet benämns som ett personligt 

spaningssystem, Personal Reconnaissance System 

(PRS). Varje system innehåller två flygande 

farkoster, vilket i teorin innebär att en farkost kan 

hela tiden befinna sig i luften då uppladdningstiden 

är identisk med drifttiden. (FLIR - Unmanned Aerial Systems, 2018) Systemet har använts av 

brittiska styrkor i Afghanistan (Kable, 2018a).  

 Data (FLIR - Unmanned Aerial Systems, 2018) 

Vikt 1,3kg hela systemet. 

UAV väger 18g. 

Mått (L * b * h) Rotorspann 120mm 

Sensorer 2 stycken rörliga kameror, 1 EO och 1 IR.1 

                                                           
 

1 I grundutförandet har PD 100 två EO-kameror. Modellen PD 100T är utrustad med en IR-sensor och en EO-

kamera. 

Figur 3: PD 100 Black Hornet (Defence Web, 

2017) 
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Navigation GPS (kan flyga med autopilot via förprogrammerad rutt). 

Flyger automatiskt via GPS tillbaka till operatören vid 

förlorad radiokontakt (förutsätter fri flygväg). 

Visuell navigation via systemets kameror. 

Uthållighet (batteritid) 25 minuter 

Tålighet  Klarar vindbyar upp till 6m/s. 

Fart 18 km/h 

Räckvidd 1,6 km line-of-sight 

Kontrollstation Pekskärm (Touchscreen tablet) 
Tabell 1: Beskrivning av PD 100 Black Hornet 

6.3.2. Snipe Nano UAS 

Snipe Nano är utvecklad av det amerikanska bolaget AeroVironment. Roboten är utrustad med 

fyra eldrivna rotorer och är framtagen för att snabbt 

kunna vara flygburen och ge sekundaktuell 

lägesinformation. Farkosten är utrustad med två 

olika sensorer som är rörliga i höjdled, samt digital 

bildstabilisering. Snipe Nano har endast fem rörliga 

delar, i syfte att underlätta reparationer under 

fältförhållanden. Transmission och styrning sker via 

ultrakortvåg (UHF – Ultra High Frequency), vilket 

ska öka räckvidden när hinder mellan operatör och 

farkost finns. Enligt tillverkaren utbildas en operatör 

på fyra timmar. (AeroVironment, 2018). Systemet är 

beställt och levererat till amerikanska staten (Kable, 2018b). 

 Data (AeroVironment, 2018) 

Vikt 140g (endast roboten) 

Mått (L * b * h) Ingen uppgift från tillverkare. 

Sensorer Elektrooptisk kamera. 

IR-kamera. 

Mjukvara med digital bildstabilisering. 

Navigation GPS (kan flyga med autopilot via förprogrammerad rutt). 

Visuell navigation via systemets kameror. 

Uthållighet (batteritid) 15 minuter 

Tålighet  Klarar vind upp till 5m/s. 

Fart/höjd 35 km/h 

Räckvidd 1 km line-of-sight 

Kontrollstation Pekskärm (Touchscreen tablet) 
Tabell 2: Beskrivning av Snipe Nano 

Figur 4: Snipe Nano förbereds för flygning 

(AeroVironment, 2018) 
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6.4. UGV 

Precis som för UAV ingår en UGV i ett system, Unmanned Ground System (UGS), där 

nyttolast, kontrollstation är andra delar utöver roboten. UGS används och har använts till en 

stor mängd varierade uppgifter såsom informationsinhämtning, röjning av 

ammunitionseffekter, logistikfordon och transportfordon. Storleken varierar från fullstora 

bepansrade fordon med stridsuppgifter till små burna system som primärt används till 

spaningsuppgifter. (US Departement of Defence, 2014) Klassindelning för dessa robotar är 

även den i huvudsak utgående från storlek på roboten. I denna studie ligger fokus på mikro-

UGV som är framtagna för att primärt vara sensorbärare, även om viss annan nyttolast kan 

monteras. Exempel på detta är kameror med större zoomfunktion, gripklo, indikeringssensorer 

för giftiga utsläpp och vissa fall även beväpning.  

Fördelarna med en UGV kontra en UAV är framförallt dess batterikapacitet, större kapacitet 

vad avser nyttolast såväl vad den kan bära men även att det finns fler alternativ den kan 

utrustas med. De stora nackdelarna är hastighet, framkomlighet och att den svårligen kan 

spana i fler nivåer höjdledsmässigt. Sett till signatur så finns det såväl fördelar som nackdelar 

med UGV-system av denna storlek och i jämförelse med nano-UAV. Fördelarna är att UGV 

kan vara helt ljudlös vid stillastående samt att den kan gömmas alternativt maskeras vid 

stillastående spaning. Nackdelen i jämförelse är självklart att det är ett större system som rör 

sig längs marken och därmed också torde vara lättare att upptäcka för en motståndare. 

Perspektivseendet från en UGV beskrivs av Chen (2010, s. 940) som egocentriskt, ett 

perspektiv som utgår inifrån den miljö den opererar i. Detta menar Chen ger ett UGV-system 

fördelar i att observera och tolka närmiljön i anslutning till roboten. Nackdelen är utifrån det 

egocentriska perspektivet att det ger en sämre överblick och lägesbild (Chen, 2010). 

6.4.1. FIRST LOOK 

Roboten First Look är tillverkad av det 

amerikanska bolaget Endeavor Robotics. Systemet 

är banddrivet och är framtaget för att vara en tålig 

och förbrukningsbar sensorbärare. Roboten är 

designad för att kunna kastas, exempelvis genom 

ett fönster eller upp för en trappa. First Look kan 

med hjälp av sina bakre armar räta upp sig själv Figur 5: First Look (Endeavor Robotics, 2017) 
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om den hamnar upp och ner. Armarna förbättrar även hindertagningsförmågan samt möjliggör 

att roboten kan höja och sänka sig. Systemet är ett multiroll-system och roboten kan 

konfigureras med olika utrustningsalternativ för att kunna lösa olika uppgifter. (Endeavor 

Robotics, 2017) Systemet är inköpt av amerikanska flottan (Kable, 2018c). 

 Data (Endeavor Robotics, 2017)  

Vikt 2,4 kg 

Mått (L * b * h) 250mm x 230mm x 100mm 

Optiska sensorer 4 fasta NIR-kameror med 8x zoom samt belysning. 

Kamerorna är monterade på robotens alla fyra 

sidor. 

Övriga sensorer Mikrofon.  

Navigering Visuellt via robotens kameror. 

Uthållighet (batteritid) Upp till 6h. 

Räckvidd kommunikation 200 m line-of-sight.  

Tålighet  Klarar ett fall från 5m. 

Vattentät. 

Hastighet 5,5 km/h 

Hindertagningsförmåga 17,8cm vertikala hinder. 

30⁰ lutning i alla attityder. 

Kontrollstation Pekskärmskontroll. 

Handkontroll av Tv-spels typ. 

Övrig utrusning 

(tilläggsutrustning) 

Högtalare (fast monterad och ej tilläggsutrustning). 

Manipulatorarm.  

Teleskopmast med kamera. 

Tryckluftsvapen. 

Rökgenerator 

Övrigt Roboten kan användas som relästation för annan 

robot, vilket ökar den operativa räckvidden när 

flera system nyttjas. 
Tabell 3: Beskrivning av First Look 

6.4.2. NERVA – LG 

Nerva LG är en fyrhjulig, batteridriven robot, 

som produceras av det franska bolaget Nexter 

Group. Nerva är helt vattentät och ska hålla för 

att kunna kastas. Systemet är framtaget som ett 

multirollsystem och kan utrustas med olika 

sensorer och verktyg för olika typer av uppgifter. 

I grundutförandet är roboten utrustad med hjul, 

men dessa kan bytas ut mot band. Hjul, batteri 

och utrustning är bygger på klick-koncept och 

Figur 6: UGV NERVA utrustad med IR-sensor 

(Broadfield Security Services, 2018) 
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behöver därför inga verktyg för att bytas ut. Konceptet är utformat för att under 

fältförhållanden kunna anpassa systemet efter uppgift. (Broadfield Security Services, 2018) 

Systemet är inköpt av bland annat franska och holländska försvarsmakten (Kable, 2018d).  

 Data (Nexter Group , 2014) 

Vikt 4,5 kg (i grundutförande) 

Mått (L * b * h) 350mm x 310mm x 150mm 

Optiska sensorer 4 kameror varav en HD-kamera i fronten. 

 

Påbyggnadssensorer: 

IR-kamera (LWIR 8-12µm). 

Tornmonterad rörlig kamera med 36x zoom.  

Övriga sensorer Mikrofon. 

Navigering GPS 

Tröghetsnavigering 

Kompass 

Uthållighet (batteritid) 1h till 2h beroende på uppgift.  

Räckvidd kommunikation 1 km i öppen terräng. 300 m i bebyggelse. 

Hastighet (hjul) 15 km/h 

Tålighet  Klarar fall på 3m. Vattentät. (IP67) 

Hindertagningsförmåga 

(Hjul) 

Inga uppgifter från tillverkare. Ett bedömt värde är att 

roboten klarar maximalt hinder på 5cm. Detta värde 

baseras på 1/3 av hjuldiametern på 15cm (Bruzelius, et al., 

2010, p. 116).  

Kontrollstation PC 

Pekskärm 

Smart telefon 

Övrig utrustning 

(tilläggsutrustning) 

Laserskanner för kartering av rum. 

Tryckluftsvapen. 

Rökgenerator. 

Akustisk sensor för riktningsinvisning på eldgivning. 

Övrigt Kan patrullera längs förprogrammerad rutt, förutsatt att 

inga hinder finns. 
Tabell 4: Beskrivning av Nerva LG 

6.5. Militär effektivitet 

6.5.1. Scenariobakgrund 

Sverige har överraskats av ett militärt angrepp där motståndaren med luftlandsatta förband 

tagit nyckelterräng. Det inledande angreppet bedöms syfta till primärt två saker. För det första 

möjliggöra för egen styrketillväxt genom att kontrollera flygplatser och djuphamnar. För det 

andra störa svensk mobilisering, rörlighet och därigenom också svensk handlingsfrihet. 

Svenska marinens kvarvarande resurser kan endast genomföra störande insatser mot en 

fientlig styrketillväxt över havet. Flygvapnet har efter det inledande anfallet lidit stora 
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förluster och har med kvarvarande styrka omgrupperat till spridd gruppering vid krigsbaser 

inne i landet. Flygstridskrafterna reorganiserar för att kunna understödja vid ett större svenskt 

motangrepp samt att kunna sättas in mot högvärdiga mål. Den svenska armén är till del 

mobiliserad och Försvarsmakten har handlingsfrihet med ett antal tillfälligt sammansatta 

stridsgrupper. Dessa ämnar den operativa ledningen att använda till att försvåra och på sikt 

förhindra ytterligare styrketillväxt för motståndaren. 

Den operativa ledningen har identifierat hamnen i A-stad som en av motståndarsidans 

nyckelterränger, då A-stad innehåller en stor industrihamn. A-stad är en stad av medelstor 

storlek, med ett invånarantal på ungefär 50 000 invånare. Ungefär hälften av den civila 

befolkningen bedöms finnas kvar i staden. A-stad består av en centrumbebyggelse där 

huvuddelen av byggnaderna är av sten eller betong och är i medeltal 3-7 våningar höga. Det 

finns både bostäder och kommersiella byggnader i centrum. Utanför centrumbebyggelsen 

består infrastrukturen mestadels av bostadsområden, där både villaområden och 

höghusområden förekommer. Hamnen i A-stad består av i huvudsak industribyggnader som 

karaktäriseras av låg skyddsnivå och stora öppna ytor. Det finns bostadsbyggnader i form av 

flerfamiljshus anslutning till hamnen. Eftersom det är en industrihamn finns det stora mängder 

av oljecisterner och andra förvaringsplatser för hälsovådliga produkter, vilket gör att 

sekundäreffekter av vapeninsats kan få stora konsekvenser för civilbefolkning och våra egna 

förband. 

Hamnen i A-stad försvaras av en motståndare av bataljons storlek. Motståndaren har inga 

stridsfordon, men bedöms vara beväpnade med burna pansarvärnsvapen samt burna 

luftvärnssystem. Vidare bedöms motståndaren ha förmåga att genomföra fältarbeten i 

bebyggelsen. Bedömningen är att motståndarens huvudstyrka är grupperad för försvar i 

anslutning till hamnen med mindre delar längre ut med syfte att förvarna och störa.  

Uppgiften från armétaktisk chef till 1:a Stridsgrupp är; Ta hamnen i A-stad i syfte att 

förhindra fientlig styrketillväxt. Stridsgruppchefens stridsplan är att anfalla på två täter med en 

bataljon i reserv. Tanken bakom stridsplanen är att snabbt nå in på djupet och tidigt ta terräng 

i anslutning till hamnen. Chefen trycker på att tempo är av vikt och stridsgruppen skall 

undvika att bli bunden i strid innan man når hamnen. Vidare poängterar chefen vikten av att 

de civila skall skyddas och identifiering av mål är av yttersta vikt.  
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Stridsgruppens manöverdelar består av tre stycken infanteribataljoner, två motoriserade samt 

en lätt bataljon. Samtliga bataljoner har samma utrustningsnivå förutom transportmedel. De 

motoriserade bataljonerna transporteras i pansarterrängbilar. Varje bataljon består av tre 

skyttekompanier samt ett stabs- och understödskompani, där bland annat en 

granatkastarpluton ingår. Respektive manöverkompani består av tre skytteplutoner och en 

stab- och trosspluton. (Försvarsmakten, 2016a, s. 11-12) 

6.5.2. Anfall 

Studiens fokus i detta skede är tätkompaniet på en av de anfallande bataljonerna. Kompaniet 

har till uppgift anfalla längs Storgatan och därefter ta djup intill Kungsgatan. Ett kompani i 

bebyggelse anfaller normalt längs 2-4 parallella gator (Försvarsmakten, 2016b, s. 67). För att 

möjliggöra manövrering som exempelvis kringgång och omfattning, ges kompani vanligtvis 

ett anfallsområde som är 3-6 gator brett (ibid, s. 67). Detta innebär att ett obemannat system, 

ingående i kompaniet, bör kunna lösa en ytövervakning på minst två parallella gator. 

Kompaniet framrycker normalt till fots och fordonen följer respektive pluton och är en viktig 

komponent i plutonens eldkraft. Anfallet sker längs gator och endast vid strid eller vid 

särskilda behov genomförs framryckning inne i byggnader (Försvarsmakten, 2016b, s. 67-69). 

Anledningen till att nyttja framryckning längs gator så länge som möjligt är att tempot kraftigt 

nedgår inne i byggnader samt att ledningen försvåras (Försvarsmakten, 2016c, s. 99).  

I detta läge syftar framryckningen till att snabbt komma in på djupet av motståndarens 

gruppering och därigenom framtvinga ett reaktivt agerande. Tempot är direkt kopplat till 

vilken risktagning som chefer är villiga att ta, hur långt fram man vågar lägga övergången 

från framryckning till att börja samordna eld och rörelse. För att minska risktagning i detta 

skede, menar intervjuad, är chefer beroende av att veta var motståndaren finns och var risken 

för sammanstöt går i terrängen (Kihl, 2018). En uppdaterad lägesbild redan i planeringsskedet 

ger en stor fördel, menar intervjuade (Bennedich & Randers, 2018). Enligt samma intervjuade 

så är chefer i dagsläget i stort sett helt hänvisade till att nyttja egna truppresurser för att skapa 

en aktuell lägesbild (Bennedich & Randers, 2018; Åström, 2018). Detta medför vissa 

problem, där framförallt upptäcktsrisk samt att förbandet splittras och blir svårt att leda 

poängterades av intervjuad (Åström, 2018). Vidare, menade intervjuade, saknas också 

sensorer samt sambandsmedel som möjliggör truppspaning i någon större omfattning 

(Bennedich & Randers, 2018). Detta har, enligt en av de intervjuade (Kabaca, 2018), lett till 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 26 (47) 

Kurs 1MT019 

Mj Andreas Gustafsson 2018-05-13  

 
 

att chefer tvingats hantera en bristfällig lägesbild och anpassat stridstekniken istället, vilket 

ofta leder till en temposänkning i anfallsrörelser. 

Tempot påverkas också av förbandets förmåga att i tid, upptäcka hinder för sin framryckning, 

exempelvis fältarbeten eller motståndarens försvarsställningar. I tid i detta skede innebär att 

kompanichefen får vetskap om detta och kan vidta åtgärder innan kompaniet binds i strid eller 

påverkas av fältarbeten. Utifrån genomförda intervjuer tydliggörs behovet av att upptäcka 

motståndaren, innan denne kan påverka oss, då en riktningsändring kostar tid och resurser om 

förbandet blir påverkat av en motståndare (Kabaca, 2018). Motståndare grupperade på tak 

menade en av de intervjuade var ett reellt hot (Åström, 2018), medan en annan inte trodde att 

motståndaren skulle nyttja tak i någon större utsträckning (Kihl, 2018). Hotet kan dock inte 

negligeras och därför bör en obemannad farkost kunna spana mot tak. 

I detta skede kan obemannade spaningssensorer bidra med en sekundaktuell lägesbild för 

anfallande förband. Kraven på obemannade farkoster i detta skede är att de ej får verka 

hämmande på förbandets tempo, dvs. de måste kunna röra sig med minst samma hastighet 

som ett framryckande förband enligt intervjuad (Åström, 2018). Fördelaktigt i detta läge är 

också att farkosten kan framrycka autonomt via förprogrammerad rutt, då detta ger en större 

möjlighet till målupptäckt för operatören (Dixon, et al., 2003). 

Operatören av farkosterna får inte vara bunden till ett fordon menar en av de intervjuade, utan 

måste vara rörlig med en buren kontrollstation (Kihl, 2018). Sensorerna skall även kunna ge 

ett underlag om terrängen och eventuella hinder. Vidare måste sensorerna ge möjlighet att 

kunna upptäcka och identifiera motståndare och civila, i dagsljus såväl som mörker, vilket 

huvuddelen av de intervjuade menade var ett krav. Även om en IR-kamera inte kan se genom 

glas så kan den se uppvärmda byggnader och rum vilket kan ge en vägledning om var det 

finns personal, vilket är till hjälp enligt intervjuade (Bennedich & Randers, 2018).  

Uthålligheten på farkosterna måste vara minst en timme, enligt två av de intervjuade (Kabaca, 

2018; Åström, 2018). Vad gäller farkostens räckvidd så skiljde sig svaren från de intervjuade, 

från nästa gathörn (Kihl, 2018) upp till nästa stridsavsnitt 2000 meter bort (Kabaca, 2018). Ett 

medeltal av svaren gav vid handen att farkosten ska kunna framrycka minst 500 meter framför 

anfallande tät. 
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Kravuppfyllnaden beskrivs i en tregradig skala, där full kravuppfyllnad är Ja, delvis 

kravuppfyllnad är Delvis Ja och där Nej står för otillräcklig kravuppfyllnad. 

 

 Uppgift Krav UAV UGV 

Nyttolast Upptäcka mål Upptäcka personal och 

fordon.  

Ja  Ja  

 Identifiera mål Särskilja personal som 

egen, civil eller 

motståndare. 

Delvis ja. I 

dagsljus. 

Delvis ja. I 

dagsljus. 

 Terrängrek Upptäcka hinder i 

framryckningsväg. 

Ja Ja   

Farkost Ytövervakning Kan övervaka minst två 

parallella gator. 

Ja  Nej   

 Semiautonom Farkosten kan via 

autopilot framrycka utan 

operatörs direkta 

inblandning. 

Ja Ja 

 Tredimensionell 

spaning 

Kan spana mot tak under 

anfallsrörelse. 

Ja  Nej  

 Hastighet 

avsuttet 

Hålla samma hastighet 

som anfallande förband 

(till fots) – minst 7km/h 

Ja Ja 

 Hastighet 

uppsuttet 

Hålla samma hastighet 

som anfallande förband i 

fordon – 20km/h 

Ja Nej 

 Framkomlighet  Kan ta sig fram obehindrat 

längs en gata även om det 

finns hinder såsom 

krevadgropar, rasmassor 

mm. 

Ja  Nej  

 Uthållighet  1h drifttid. Nej  Ja  

 Räckvidd Spana minst 500 meter 

framför täten.  

Ja  Nej  

 Robusthet Klarar hård väderlek som 

regn och blåst. 

Delvis ja. Ja  

 Sårbarhet Svår att bekämpa genom 

storlek, låg signatur, 

och/eller hastighet.  

Ja  Delvis ja. 

 Signatur Har en låg signatur som 

inte bidrar till en ökad risk 

Ja  Delvis ja. 

Kräver dock 
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för upptäckt av anfallande 

förband. 

mer 

försiktighet 

än UAV. 

Operatör Rörlighet på 

operatör 

Operatören är fri att röra 

sig mellan olika 

fordon/grupperingar med 

hänsyn till kontrollstation. 

Ja Ja  

 Sammanställning   12 Ja 

2 Delvis ja 

1 Nej 

7 Ja 

3 Delvis ja 

5 Nej 

Tabell 5: Sammanställning av UAV- och UGV-systemets uppfyllnad av militär effektivitet i skedet Anfall. 

Under skedet anfall är rörlighet och tempo två nyckelord, vilka var återkommande under 

intervjuerna och därmed också i vilka krav som ställs på systemen. Sett utifrån 

kravuppfyllnad så har det flygande systemet en klar fördel gentemot det markgående. Det 

flygande systemet uppfyller tolv av femton krav till fullo, att jämföra med det markgående 

systemets sju. Detta framförallt utifrån dess förmåga att hålla anfallande förbands 

framryckningstempo oavsett om det är avsuttet eller uppsuttet anfall. Vidare så har det 

flygande systemet en stor fördel genom sin förmåga att röra sig i höjdled och därmed kunna 

observera mot tak och annan terräng som är dold för det markgående systemet. Sett till 

nyttolast så finns det ingen skillnad i systemens förmågor i detta skeende utan de har samma 

möjligheter och begränsningar. Båda systemen har mörkerkapacitet genom IR-kamera, vilken 

ger möjlighet till upptäckt men har svårt med identifikation. Vidare har även båda systemen 

förmågan att framrycka längs en förprogrammerad rutt. Dock så kräver UGV-systemet i detta 

fall sannolikt mer av operatören då den påverkas mer av hinder längs backen. 

Signaturmässigt så har det flygande systemet en fördel, också det kopplat till dess förmåga att 

röra sig i höjdled där det markgående är bundet till markplan. Det flygande systemet är även 

mindre vilket bidrar till mindre upptäcktsrisk. Det flygande systemet har även en fördel sett ur 

framkomlighetshänseende. Det markgående systemet har en tydlig fördel vad gäller drifttid 

och vädertålighet.  

6.5.3. Strid i anfallsmålet 

Kompaniet har nått brytpunkten för när framryckningsskedet övergår till strid i anfallsmålet. 

Kompaniets anfallsmål är en kontorsbyggnad på fyra våningar, samt källarvåning med garage. 

Innan inbrytning i byggnaden genomför kompanichefen en kompletterande ordergivning. 
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Spaning mot byggnaden har genomförts men har försvårats av begränsad sikt mot byggnaden. 

Kompanichefen har inte valt att skicka fram trupp närmare byggnaden då risken för att bli 

upptäckt är stor och därmed försämrad möjlighet till överraskning. Civilläget är oklart i 

byggnaden och påverkar därför chefens möjlighet att nyttja inbrytningseld. I detta skede kan 

en obemannad farkost vara till stöd, under förutsättning att den kan observera in igenom 

byggnadens fönster på samtliga våningar. Detta är, enligt intervju, framförallt av vikt då 

motståndaren, precis som vi, antagligen har indragna eldställningar i byggnaden för att inte bli 

upptäckt (Åström, 2018).  En obemannad farkost kan i detta skede, enligt intervjuade, ge 

chefer information om var motståndaren finns, byggnadens planlösning och möjliga 

inbrytningspunkter. Detta kan i sin tur möjliggöra tempo i anfallet (Kabaca, 2018), samt 

minska risken för överraskningar vid inbrytning (Kihl, 2018). Flera av de intervjuade påtalade 

vikten av en låg signatur på farkosten för att inte ge en motståndare förvarning och därmed 

förlora det viktiga överraskningsmomentet (Kihl, 2018; Bennedich & Randers, 2018).  

Studiens fokus i detta skede kommer att vara på plutonen som genomför anfallet in i 

byggnaden. Normalfallet i detta skede är att kompaniets tre skytteplutoner indelas i 

inbrytningspluton som tar en inbrytningszon i byggnaden, anfallspluton som fortsätter anfallet 

in byggnaden samt en understödspluton. Kompaniets fordon kan i detta skede avdelas som 

flankskydd eller understöd mot anfallsmålet. Förbekämpning och inbrytningseld avges 

regelmässigt om insatsregler och läge medger detta. Anfallspluton ges uppgiften ta med 

tillägget rensa eller genomsök. Om läget inte medger rensning genomförs genomsök och eld 

öppnas först vid stridskontakt. (Försvarsmakten, 2016b, s. 69) Vid intervjuerna påpekade flera 

officerare att användbarheten av en obemannad farkost var som störst vid genomsök 

(Bennedich & Randers, 2018). Detta eftersom rensning genomförs med högt tempo och 

därmed fanns det sannolikt inte utrymme för att nyttja en farkost framför, menade intervjuade 

(Kabaca, 2018; Åström, 2018). Däremot påpekade två av de intervjuade att en sensor skulle 

kunna ge ett informationsunderlag så att övergången från genomsök till rensning skedde innan 

den direkta stridskontakten (Kabaca, 2018; Kihl, 2018). Viktigt för samtliga intervjuade var 

att underlaget från farkosten kunde visas för chefer på en skärm i realtid. 

Strävan vid tagande av byggnader med flera våningar, är att tidigt ta övre våningen och 

därefter genomföra genomsök eller rensning uppifrån och ner. Tillträde till övre våning sker 

genom nyttja befintliga trapphus eller genom att spränga bräscher i taket. Intervjuade menade 
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att obemannade system måste kunna ta sig upp och ner för trappor eller kunna flygas/kastas 

genom bräschhål (Bennedich & Randers, 2018). Detta innebär också att de måste vara tåliga 

och klara eventuella fall, enligt intervjuad (Kabaca, 2018). Rimligt är att de minst klarar ett 

fall på fem meter, vilket motsvarar ett våningsplan. 

Striden i byggnad genomförs metodiskt och enligt principen ”en sak i taget”. Detta innebär att 

chefer hela tiden måste avdela resurser för att hålla uppsikt i farliga riktningar där genomsök 

eller rensning inte har genomförts. Chefer behöver hela tiden fatta beslut om vilken riktning 

rörelsen ska fortsätta, vilket innebär små korta stopp där chefer orienterar sig och fattar beslut. 

Intervjuad menade att en obemannad farkost måste kunna hantera dessa tempoväxlingar, från 

helt stillastående till rörligt utan att tappa funktion (Kabaca, 2018).  

Kontorsbyggnaden i detta scenario innebär en blandning av korridorer, enskilda kontor och 

öppna kontorslandskap. Innerväggar och dörrar ger som regel inget skydd för stridseffekter, 

vilket innebär att eldgivning påverkar oftast även intilliggande rum. Detta innebär en 

svåröverblickbar miljö där soldaten i täten är den som har bäst lägesbild. Bakom nästa dörr 

eller vägg kan en eldberedd motståndare såväl som en civil person finnas. För att kunna bidra 

krävs det i detta skede att farkosterna kan manövreras och navigeras av en operatör som 

enbart har systemens sensorer att utgå ifrån. Krav på systemets räckvidd inne i byggnad 

differentierar mellan de intervjuade. Kabaca (2018) menade att systemet behövde klara av 

minst 20 meter och helst upp till 50 meter med väggar mellan operatör och system. Tre av de 

intervjuade menade att ett rimligt värde var tio normalstora2 rum (Kihl, 2018; Bennedich & 

Randers, 2018), medan en intervjuad menade att minimikravet var tre rum (Åström, 2018). Ett 

medelvärde utifrån att samtliga svar översätts till meter, med medelvärde tre meter för ett rum 

och dessa adderas ihop för att därefter delas på fem (intervjuade), blir då cirka 30 meter. Detta 

ger i sin tur ett medelvärde på tio normalstora rum. Vidare menade en av kompanicheferna att 

systemets räckvidd även bör kunna hantera upp till 300 meter i stora öppna lokaler (Kihl, 

2018).  

Byggnader innebär också att det finns områden utan något som helst naturligt ljus vilket 

innebär totalt mörker. Detta ställer, enligt flera intervjuade, krav på sensorer att kunna 

                                                           
 

2 Vid följdfråga av författaren om hur stora normalstora rum är menade de intervjuade rum av storleken 2-4 

meter. 
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upptäcka och helst identifiera personal i totalt mörker (Kabaca, 2018; Kihl, 2018; Bennedich 

& Randers, 2018). Oavsett om det är civila eller motståndare så ger personer ifrån sig ljud 

menar intervjuad, vilket ökar möjligheten att upptäcka och identifiera personal om farkosten 

har en mikrofon (Kabaca, 2018). Mikrofon medger även observationsmöjligheter även om 

roboten inte kan nyttja sina visuella sensorer, exempelvis genom stängda dörrar, påpekade 

intervjuade (Bennedich & Randers, 2018). Flera av de intervjuade menade att en 

högtalarfunktion på farkosten skulle vara användbart, primärt för att kunna ge instruktioner 

till civila för hur dessa ska agera (Kabaca, 2018; Kihl, 2018; Bennedich & Randers, 2018). 

För den enskilde soldaten innebär anfallet i byggnaden stor fysisk påfrestning, då miljön 

innebär klättring, hopp, snabba ställningsväxlingar och olika stridsförflyttingssätt. Detta 

innebär att en enskild operatör av ett obemannat system inte får påverkas av tyngd eller 

storlek på systemet, vilket flera av de intervjuade poängterade (Kabaca, 2018; Kihl, 2018; 

Åström, 2018). Systemet måste, enligt intervjuade, vara tillräckligt litet och lätt att det kan 

bäras i en ryggsäck (Bennedich & Randers, 2018). Vidare måste systemet kunna gå från buret 

till att vara operativt på kort tid för att vara effektivt och inte verka temposänkande. En av de 

intervjuade kompanicheferna ansåg att tre minuter var en rimlig tid för uppstart av systemet 

(Kihl, 2018). På frågan om de skulle vara behjälpta med att farkosten kan kartera ett 

våningsplan, så var svaret att det inte var ett behov för ett reguljärt förband (Bennedich & 

Randers, 2018). 

 Uppgift Krav UAV UGV 

Nyttolast Spana mot 

byggnad 

Kunna spana in i 

byggnad från 

utsidan och i flera 

våningsplan. 

Ja Nej  

 Spana genom 

fönsterglas 

Har förmåga att se 

genom fönsterglas. 

Delvis ja, 

endast dagtid. 

Delvis ja, endast 

dagtid. 

 Upptäcka mål 

visuellt 

Upptäcka personal 

i mörkt utrymme. 

Ja Ja  

 Identifiera mål Särskilja personal 

som egen, civil 

eller motståndare i 

mörkt utrymme. 

Delvis ja, 

under 

förutsättning 

att beväpning 

är synlig. 

Delvis ja, under 

förutsättning att 

beväpning är 

synlig. 
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 Upptäcka och 

identifiera mål 

audiellt 

Farkosten har en 

mikrofon. 

Nej Ja 

 Högtalare Farkosten har 

högtalarfunktion. 

Nej Ja 

 Passiva sensorer Farkosten har 

passiva sensorer.  

Ja Ja  

Farkost Framkomlighet  Kan passera 

trösklar och 

trappor. 

Ja Ja 

 Hinderforcering Kan hantera 

stängda fönster 

eller dörrar. 

Nej. Delvis ja, 

förutsatt att den 

utrustas med 

tilläggsutrustning. 

 Robusthet  Klarar ett fall på 5 

meter (ett 

våningsplan). 

Nej (Systemet 

kan hålla men 

inte verka om 

det faller)  

Ja 

 Rörlighet Farkosten kan stå 

helt still. 

Ja  Ja  

 Låg audiell 

signatur 

Farkosten kan vara 

ljudlös vid 

stillastående. 

Nej Ja 

 Räckvidd inomhus Systemet klarar 

minst 10 rum. 

Ja Ja 

 Räckvidd inomhus 

öppna lokaler 

Öppen yta på 250 

meter. 

Ja  Ja  

Operatör Manövrering 

inomhus 

Systemet är 

okänsligt för 

kollisioner med 

väggar, alternativt 

har inbyggda 

hjälpmedel för att 

undvika 

kollisioner. 

Nej Ja 

 Rörlighet Operatör begränsas 

inte av systemet 

och kan följa 

förbandets rörelse i 

byggnad. 

Ja Ja 
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 Spaningsunderlag Underlag från 

robotens sensorer 

ges i realtid. 

Ja Ja 

 Vikt på system Kan bäras i 

stridssäck eller på 

stridsväst av en 

person. 

Ja Ja 

 Uppstartstid Kan vara gå från 

buret till operativt 

på mindre än tre 

minuter. 

Ja Ja 

 Sammanställning   11 Ja 

2 Delvis ja 

6 Nej 

15 Ja 

3 Delvis ja 

1 Nej 

Tabell 6: Sammanställning av UAV- och UGV-systemets uppfyllnad av militär effektivitet i skedet Strid i 

anfallsmålet. 

I skedet Strid i anfallsmålet så visar det sig att systemen är mer jämbördiga, även om det 

markgående har en fördel. Av 19 krav så uppfyller det markgående 15 av dessa till fullo, mot 

det flygande systemets 11. Att notera är att det markgående endast har ett krav som det inte 

uppfyller alls, nämligen förmåga att utifrån spana in i alla våningsplan.  

Det är framförallt inne i byggnad som det markgående systemet har sina stora fördelar mot det 

flygande. Även om båda systemen är svåra att manövrera enbart med hjälp av vad operatören 

ser genom kameror så är klarar det markgående systemet kollisioner. Det flygande systemet är 

mer känsligt för kollisioner då dess rotorblad är oskyddade och vid kollision så kan dessa 

bromsas, stanna och skadas och därmed påverka lyftkraften. Ett UAV-system som inte gör en 

kontrollerad landning kommer sannolikt behöva hjälp för att lyfta igen. 

Sett till nyttolast så har det markgående en fördel i detta skede, då det kan utrustas med olika 

tilläggsutrustningar samt har högtalare och mikrofon. Signaturmässigt har det markgående en 

fördel då det kan bli helt tyst vid stillastående, vilket är en förmåga som det flygande naturligt 

inte har. 

6.5.4. Försvar  

Kompaniet har tagit och genomsökt hela kontorsbyggnaden och fått till uppgift att försvara 

stridsställning av högre chef. Vidare har kompaniet i beredduppgift att fortsätta anfallet in i 
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hamnen. Fokus i detta skede är på kompaniets lösande av försvarsuppgift samt förberedelser 

för fortsatt anfall. 

 Försvaret organiseras genom att genom ett sammanhängande system av stridsställningar för 

respektive pluton. Strävan är hela tiden att försvaret skall kunna föras rörligt mellan olika 

stridsställningar, samt att delar av kompaniet skall kunna övergå till anfall om läget medger 

eller kräver detta. När försvarsförberedelser är genomförda är strävan att endast ett fåtal 

observatörer kvarlämnas i stridsställning medan resterande delar befinner sig i skydd och skyl. 

(Försvarsmakten, 2016b, s. 81-93) Detta för att minska upptäcktsrisken samt skapa utrymme 

för återhämtning och återfyllnad för kompaniet. Dock ställer detta krav på förvarning för att 

kompaniet skall hinna besätta eldställningarna om motståndaren försöker påverka egen 

gruppering. 

Kompanichefen har gjort indelning och gett order för försvar samtidigt som plutonerna skall 

genomföra förberedelser för fortsatt anfall. Kompaniet och personalen har behov av 

återhämtning och återfyllnad. Plutoncheferna skall i detta skede upprätthålla beredskap men 

ändå möjliggöra återhämtning för förbandet. Av stor vikt i detta skede är att underhållslinjer 

upprätthålls till bataljonens underhållsresurser, så att kompaniet kan bli tillfört underhåll. 

Detta kräver att resurser avdelas för att säkerställa säkra underhållsvägar till kompaniets 

försvarsställning.  

 I detta skede är det av vikt att kompaniets chef kan planera för beredduppgiften vilket innebär 

att en så god lägesbild om anfallsmål, anfallsväg och eventuella alternativa vägar finns 

tillgängligt. För att skapa denna lägesbild krävs det informationsunderlag som chefen kan få 

genom att skicka ut spaningsresurser i form av personal eller sensorer. Vidare är det av stor 

vikt att få grepp om civilläget i anslutning till försvarsställningen men även i terrängen för den 

eventuella beredduppgiftens utlösande. Finns det civila i anslutning bör dessa utrymmas 

(Försvarsmakten, 2016b, s. 93). Kompanichefen vill även kunna påverka mål i hamnen med 

indirekt eld, men har i nuvarande försvarsgruppering ej fri sikt till hela hamnen.  

Kraven i detta läge är att systemet skall bidra till återhämtning av personal genom att ta över 

en bevakningsuppgift. Flera av de intervjuade menade att systemet minst borde ha en egen 

uthållighet om minst två timmar i statisk spaning (Kabaca, 2018; Bennedich & Randers, 

2018). Systemet bör även medge operatörens återhämtning och kunna fungera utan dennes 

direkta inblandning, antingen genom automatisering eller genom att enklare funktioner kan 
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hanteras av vilken soldat som helst, menade två av plutoncheferna (Bennedich & Randers, 

2018). Samma intervjuade menade att systemet bör bidra till en minskad upptäcktsrisk genom 

att ha en mindre signatur än en soldat som observerar (Bennedich & Randers, 2018). En av de 

intervjuade ansåg att zoomfunktion är viktigt i systemets sensorer (Kabaca, 2018). Soldater 

som observerar är utrustade med kikare med 8 gångers förstoring, vilket systemet bör kunna 

matcha. Med tanke på att försvaret sker inne i och i anslutning till byggnad krävs att systemet 

fungerar i helt mörka utrymmen. Vidare bör systemet kunna användas i dammiga och fuktiga 

miljöer, exempelvis kulvertar, då dessa medger dolda rörelser mellan byggnader och måste 

övervakas, menade intervjuad kompanichef (Kihl, 2018). En av de intervjuade menade att 

mikrofon i detta skede var ytterst viktigt då hörselobservation bidrar starkt till att kunna 

upptäcka och identifiera (Kabaca, 2018). 

Sett till uppgifter utanför den direkta försvarsgrupperingen bör systemet kunna lösa ett antal 

uppgifter för att kunna överta uppgifter som normalt löses av personal. Varje pluton inom 

kompaniet försvarar normalt ett område som inte överstiger 500 meter i bredd 

(Försvarsmakten, 2016b, s. 85). Detta innebär att en sensor bör kunna täcka in det avståndet i 

längd och sida (500x500 meter), enligt intervjuade (Bennedich & Randers, 2018).  

Kompanichefen har även behov av att kunna planera beredduppgiften att fortsätta sitt anfall 

mot hamnen. Anfallsmålet är område med 500 meters bredd och med ett djup på ungefär 1000 

meter från nuvarande gruppering (Försvarsmakten, 2016b, s. 56). Detta innebär att en 

obemannad farkost måste kunna verka på 1000 meters avstånd för att kunna ge 

kompanichefen ett underlag. Flera av de intervjuade menade att en längre räckvidd var 

önskvärt, gärna upp till 2000 meter (Kabaca, 2018). Industrihamnen innebär även risk för 

utsläpp från TIM-objekt (Toxic Industrial Hazard) som exempelvis olje- och gascisterner. 

Därvid är det en fördel om en obemannad farkost kan indikera utsläpp som kan påverka eget 

förbands lösande av uppgift. 

Utifrån uppgiften att ge informationsunderlag för att leda indirekt eld, är minimikravet på 

systemet att operatören skall få en exakt positionsangivelse från systemet, menade samtliga 

intervjuade (Kabaca, 2018; Kihl, 2018; Bennedich & Randers, 2018; Åström, 2018). Utifrån 

detta kan upptäckta mål antingen mätas in på karta eller att systemet manövreras inom 20 

meter från målet och måluttag gör från systemets position. Noterbart från en av intervjuerna är 
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fördelen med fågelperspektiv från UAV, som underlättar måluttag på karta även om inte en 

exakt positionsangivelse fås från systemet (Kihl, 2018). 

 Uppgift Krav UAV UGV 

Nyttolast Räckvidd på 

sensorer 

Har zoomfunktion med 

minst 8x förstoring. 

Nej  Delvis ja, kräver 

tilläggsutrustning 

 Verkan Systemet har 

positionsangivelse 

genom GPS. 

Ja Ja 

 Mörkerförmåga  Har lampa för att lysa 

upp helt mörka 

utrymmen 

Nej Ja 

 TIM-objekt Kan detektera TIM-

utsläpp. 

Nej  Delvis ja, kräver 

tilläggsutrustning. 

Farkost Uthållighet Kunna genomföra fast 

spaning i minst 2h. 

Nej Ja  

 Ytövervakning Förmåga att övervaka 

yta om minst 

500x500m.  

Ja Nej 

 Signatur  Mindre signatur än en 

soldat. 

Ja Ja 

 Tålighet Klarar dammfylld och 

fuktig miljö 

Nej Ja 

Operatör Fast spaning Kunna genomföra fast 

spaning utan operatörs 

inblandning.  

Ja Ja 

 Rörlig spaning Kunna genomföra 

rörlig spaning utifrån 

förinställd rutt. 

Ja Delvis ja, 

förutsatt att det är 

fritt från hinder. 

 Sammanställning  5 Ja 

0 Delvis ja 

5 Nej 

6 Ja 

3 Delvis ja 

1 Nej 

Tabell 7: Sammanställning av UAV- och UGV-systemets uppfyllnad av militär effektivitet i skedet Försvar. 

I skedet Försvar så har UGV en viss fördel jämfört med det flygande systemet, framförallt 

genom att den delvis uppfyller tre krav och endast har två krav den inte uppfyller, medan det 

flygande missar att uppfylla fem krav. Primärt är det uppgifter som innebär stillastående 

spaning och vilken nyttolast farkosten har som väger över till det markgående systemets 

fördel. Å andra sidan så innebär uppgifter som kräver räckvidd och ytövervakning en klar 
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fördel för det flygande systemet. Att poängtera är också att även om båda systemen uppfyller 

ett krav så finns det ändå en fördel för det ena systemet. Exemplet verkan i tabellen ovan 

åsyftar att systemet ska kunna leverera underlag för indirekt eld. Båda systemen uppfyller 

kravet på positionsangivelse men förmågan att upptäcka mål och på tillräckligt avstånd från 

egen gruppering väger över klart över till det flygande systemet och dess fågelperspektiv. 

6.5.5. Sammanställning av militär effektivitet 

Skede UAV UGV 

 Ja Delvis ja Nej Ja Delvis ja Nej 

Anfall 12 2 1 7 3 5 

Strid i anfallsmålet 11 2 6 15 3 1 

Försvar 5 0 5 6 3 1 

Sammanställning 28 4 12 28 9 7 

Tabell 8: Sammanställning av kravuppfyllnad för respektive system. 

Sammanställningen av militär effektivitet ger vid handen att systemen är snarlika i 

kravuppfyllnad med 28 Ja. Differensen mellan systemen kommer under delvis kravuppfyllnad 

där det UGV-systemet har nio mot UAV-systemets fyra. Likaså är det en differens där 

systemen inte uppfyller kraven, med åtta för UGV och tolv för UAV. Detta påvisar UGV-

systemets något större mångsidighet i och med att nyttolasten kan bytas ut. Viktigt att 

poängtera i denna sammanställning är också, vilket nämndes under metodkapitlet, att antalet 

kravställningar differentierar mellan de olika skedena. Flest kravställningar har Strid i 

anfallsmålet (19), följt av Anfall (15) och därefter Försvar (10). Utan någon djupare analys 

går det dock att konstatera att det som vanligtvis beskrivs som det mest komplicerade 

stridsmomentet (Försvarsmakten, 2016c, s. 95-96), är också det som genererat flest 

kravställningar.  

6.6. Militär lämplighet 

Som tidigare har angetts så finns det inga skillnader i militär lämplighet mellan de olika 

skedena, utan bedömningen är utifrån hur väl systemet kan passa in i förbandet. Detta sett 

utifrån förbandets organisation, träning, stridsteknik och logistik. Under intervjuerna 

påpekade flera att utbildningen av en operatör inte får överstiga normal grundläggande 

befattningsutbildning på cirka två veckor (Bennedich & Randers, 2018). En viktig detalj är att 

systemet inte får belasta underhållskedjan med framförallt nya batterier, då förbandet redan i 
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dagsläget har en stor mängd batterier. Helst bör systemet vara uppladdningsbart alternativt ha 

samma batterier som redan finns på förbandet, menade intervjuade (Bennedich & Randers, 

2018). Systemet bör, enligt intervjuad, även vara konstruerat så att enklare reparationer kan 

genomföras av operatör och inte kräva teknisk personal (Kabaca, 2018). 

Uppgift Krav UAV UGV 

Utbildning av 

operatör 

Utbildning motsvarar normal 

befattningsutbildning.  

Ja Ja 

Fältreparation Utbytbara delar. Enklare 

fältreparation kan genomföras 

av operatör. 

Ja. Ja 

Tålighet Kan användas i alla väder och 

årstider.  

Nej Ja 

Logistik Systemets logistik-behov kan 

omhändertas i nuvarande 

underhållskedja. 

Ja Ja  

Integrering Kan integreras i förband utan 

att stridstekniskt uppträdande 

eller organisation behöver 

ändras. 

Ja  Ja  

Sammanställning  4 Ja 

1 Nej 

5 Ja 

Table 9: Sammanställning av UAV- och UGV-systemets uppfyllnad av krav utifrån militär lämplighet. 

Sett till militär lämplighet så uppfyller båda systemen samtliga krav, förutom kravet på 

tålighet där UAV-systemet är känsligare för hård vind och nederbörd. Dock tyder 

kravuppfyllnaden på båda systemen att de är lättintegrerade i förband på den här nivån. 

Träning av operatör innebär ingen längre befattningsutbildning än vad som är brukligt för 

exempelvis en granatgevärsskytt. Systemen ställer inte heller några nya krav på 

underhållskedja då de drivs av uppladdningsbara batterier. Vidare är systemen konstruerade 

så att rörliga delar till framdrivning är utbytbara och enklare reparationer kan genomföras 

under fältförhållanden. 

6.7. Ekonomisk överkomlighet 

Sett till Andersson et al. (2015) modell så är ekonomisk överkomlighet kopplat till monetär 

kostnad för ett system, både sett till inköp men även till vad systemet kostar under sin 

livscykel. I denna studie så saknas underlag för såväl inköpskostnader som kostnader för 
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upprätthållande av systemet. Istället för monetära kostnader så har systemet värderats utifrån 

vad det tillför ett förband då detta motiverar kostnader för systemet. Vidare så utvärderas 

systemet utifrån vad det kräver av ett förband för att fungera (systembehov), vilket indikerar 

merkostnader för systemet eller inte. Även systemet förmåga till överlevnad räknas in denna 

dimension, då detta är en faktor som påverkar hur många system som krävs sett till 

tillgänglighet. Vidare så tas även mångsidighet och modulärt system upp, då uppfyllnad av 

dessa innebär ett merutnyttjandevärde av systemet något som även påpekades under en av 

intervjuerna (Bennedich & Randers, 2018). 

Uppgift Krav UAV UGV 

Värde Kan minska risken för egna 

förluster. 

Ja  Ja  

Stridstekniskt 

värde 

Kan bidra till en ökad 

krigföringsförmåga på pluton 

och kompani.  

Ja Ja 

Mångsidighet Kan lösa spaningsuppgifter i 

andra terrängtyper.  

Ja Delvis ja. 

Begränsas dock av 

framkomlighet och 

egen hastighet. 

Systembehov Fungerar utan stödsystem. Ja  Ja  

Överlevnad Systemet är svårt att bekämpa 

genom låg signatur och/eller 

hög rörelseförmåga. 

Ja Nej 

Modulärt  Kan användas till flera olika 

uppgifter genom att sensorer 

byts ut. 

Nej  Ja  

Sammanställning  5 Ja 

0 Delvis ja 

1 Nej 

4 Ja 

1 Delvis ja 

1 Nej 

Tabell 10: Sammanställning av UAV- och UGV-systemens kravuppfyllnad utifrån ekonomisk överkomlighet. 

Sett till resultaten ovan så är systemen relativt lika, framförallt de två översta 

kravställningarna som författaren anser vara de viktigaste. Skillnaden mellan systemen är i 

mångsidighet där UAV-systemet har en fördel då det inte begränsas av olika terrängtyper eller 

hastighet i samma utsträckning som UGV-systemet. Ett UGV-system kan framföras i flera 

terrängtyper, men med en så låg hastighet som gör det mer eller mindre oanvändbart i 
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anfallsrörelser i öppen och betäckt terräng. UGV-systemet har dock en fördel genom att det är 

modulärt och kan anpassas på ett helt annat sätt jämfört med UAV-systemet.  

6.8. Militär nytta 

Nedanstående tabell visar sammanställningen av systemens kravuppfyllnad i respektive 

dimension samt summeringen av dessa i militär nytta. Att notera är att dimensionen militär 

effektivitet har en större påverkan på sammanställningen än militär lämplighet och ekonomisk 

överkomlighet. Detta är ett medvetet val av författaren då denna dimension omfattar fler krav 

och är bedömda utifrån de tre olika stridsskedena. Lämplighet och ekonomisk överkomlighet 

är mer konstanta oavsett stridsskede och har därvid färre krav.  

 UAV UGV 

Dimension Ja Delvis ja Nej Ja Delvis ja Nej 

Militär effektivitet 28 4 12 28 9 7 

Militär lämplighet 4 0 1 5 0 0 

Ekonomisk 

överkomlighet 

5 0 1 4 1 1 

Militär nytta 37 4 14 37 10 8 

Tabell 11: Sammanvägning av studiens resultat i militär nytta 

7. Resultat och analys av studien  

Utfallet av jämförelsen mellan de två systemen påvisar en väldigt liten skillnad i 

kravuppfyllnad. Nedanstående diagram (figur 7) visar att båda system uppfyller procentuellt 

lika många Ja. Där skillnaden uppstår mellan systemen är på kriterierna Delvis ja och icke 

kravuppfyllnad Nej. Det flygande systemet har endast sju procent uppfyllnad på Delvis ja, 

vilket leder en till slutsatsen att det är framtaget för en specifik roll, medan det markgående är 

något mer flexibelt sett utifrån uppgifter. Detta gör också att det markgående har färre Nej 

med 15 procent mot det flygandes 26 procent. Det som är viktigt att poängtera är att 

jämförelseverktyget är något trubbigt då det inte visar hur väl ett system uppfyller ett krav, 

utan enbart om det gör det. Detta är svaghet i studien som författaren är medveten om och 

försökt att även belysa. Exempel på detta är att även om båda systemen kan spana av en gata 

och därmed uppfyller kravställningen, men där lägesbilden och möjligheten att upptäcka mål 

sannolikt är bättre hos det flygande systemet (Dixon, et al., 2003). 
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Figur 7 - Diagram över procentuell kravuppfyllnad på UAV- respektive UGV-system. 

 Sett utifrån ovanstående diagram är det lätt att dra slutsatsen att systemen är nästintill 

likvärdiga men med en fördel för UGV-systemet då det har en lägre procentandel ej uppfyllda 

krav. Detta torde indikera att det markgående systemet är mer mångsidigt och därför bättre. 

Dock är det inte riktigt så enkelt. I denna studie har inte de olika kraven viktats mot varandra 

utan alla krav är värda lika mycket i sammanräkningen, vilket är en svaghet i studien. Om ett 

system löser en spaningsuppgift men samtidigt gör att förbandet tappar tempo ger detta inget 

utslag i jämförelsen.  

Intressant är dock att se hur väl de olika systemen uppfyller kraven i de olika stridsskedena 

kopplat till militär effektivitet. I dessa skeden framgår det tydligt att beroende på typ av 

verksamhet så har de olika systemen skillnader i kravuppfyllnad.  

 
Figur 8 - Kravuppfyllnad vad avser militär effektivitet i de olika skedena. 
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Slutsatser som går att dra från detta är att anfallsstriden som sker utomhus, med större avstånd 

och med en högre hastighet drar större nytta av ett flygande system. Framförallt så vinner det 

flygande systemet på att det kan övervaka större ytor samt även spana mot våningar och tak 

på ett sätt som det markgående inte klarar av. Sker anfallet uppsuttet i fordon så kommer 

sannolikt inte det markgående systemet att vara användbart framför förbandet i någon större 

omfattning då det inte kan hålla samma tempo.  

 Däremot när förbandet väl bryter in i sitt anfallsmål kommer det markgående systemet mer 

till sin rätt. Utrymmet för manövrering inomhus är litet och då den flygande farkosten i denna 

studie inte är utrustad med några hjälpmedel för att undvika kollisioner, är sannolikt en 

markgående robot bättre. Inomhus begränsas den markgående inte heller av sin lägre hastighet 

eller kortare räckvidd. Inne i byggnad har det markgående systemet en klar fördel, vilket 

också framgår av diagrammet ovan.  

I försvaraskedet så är differensen liten mellan systemen, med en liten övervikt för UGV-

systemet. Värt att poängtera i detta skede är att försvarsstriden ställer krav på systemen som 

innebär både uppgifter inne i byggnad såväl som utomhus. Bryter man ner kravställningarna 

på dessa nivåer är det återigen tydligt att UAV-systemet har en klar fördel utomhus och vice 

versa. 

7.1. Svar på frågeställning 

Den frågeställning som angavs i början på studien är: 

Vilken sensorbärare har störst militär nytta för markförband på en stridsteknisk nivå i urban 

terräng? 

Utifrån genomförd fallstudie och de stridsskeden som har legat till grund för jämförelsen så 

tyder resultatet på att UGV-systemet har en något högre militär nytta. Båda systemen har 

samma resultat i ren kravuppfyllnad (Ja), men UGV-systemet har fler delvis uppfyllda (Delvis 

ja) och därmed färre icke uppfyllda krav (Nej). UGV-systemets fördelar som påverkade 

utfallet är att den är mer mångsidig i den miljön och kontexten som den jämförts i, framförallt 

när striden förs inne i byggnader. Vidare så har den en längre uthållighet genom att den kan 

bära ett större batteri och den är mer lämpad att nyttja inomhus då den inte är lika 

svårmanövrerad och känslig för oundvikliga kollisioner. Viktigt att poängtera är att båda 

systemen har militär nytta för förband på den här nivån, men sett utifrån ren kravuppfyllnad 
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väger fördelen över något mot det markgående systemet. Studien har försökt att belysa ett 

längre stridsförlopp i bebyggelse med tre olika stridssituationer som har helt olika karaktär. 

Inget av skedena har viktats högre jämfört med något annat. Hade studien genomförts med 

högre viktning på exempelvis anfall, så hade sannolikt resultatet istället lutat åt UAV-

systemets fördel. 

8. Diskussion 

Denna fallstudie har genomförts som en komparativ fallstudie med utgångspunkt i Andersson 

et al. (2015) konceptmodell för att bedöma den militära nyttan. Denna modell har uppfattats 

under studien som användbar som ett ramverk och för att kunna operationalisera 

frågeställningen. Dock har modellen inte kunnat fullföljas i sin helhet i denna studie. 

Framförallt går det inte att göra en bedömning i dimensionen ekonomisk överkomlighet, enligt 

modellen. Detta då denna studie berör system som det inte finns en rambudget för och där 

faktauppgifter saknas om kostnader för systemen. Det går alltså inte att svara på frågan vilket 

system som har störst militär nytta och som ryms inom en given budget.  

Studien har visat att både flygande och markgående system kan bidra till att svenska förband, 

som löser stridsuppgifter i bebyggelse, ökar sin effekt genom obemannade farkoster. Detta var 

också något som huvuddelen av de intervjuade hade som uppfattning, bland annat nämnde 

Åström (2018) den positiva effekt på förbandets moral som UAV-system hade haft under 

hans insats i Afghanistan. Men samtidigt går det att ställa sig frågan om befintliga system 

räcker eller om den militära nyttan av systemen i denna studie är tillräckligt stor för att 

motivera en införskaffning. Som tidigare nämnts så har försvarsmaktens befintliga system en 

stor begränsning i att de inte kan stå still eller nyttjas inomhus.  

Vad är då en rimlig kostnad för att införa ett obemannat system på stridsteknisk nivå? Å ena 

sidan går det att argumentera för att kostnaden är av mindre vikt om det gör oss farligare för 

motståndaren samtidigt som vi minskar risken för våra soldater. Å andra sidan går det att 

ställa frågan om pengarna för systemet istället skulle kunna få större effekt och militär nytta 

på andra system eller utrustningsdetaljer.  

Eftersom studien visat på att systemen har olika hög militär effektivitet beroende på vilken 

strid som genomförs och om den genomförs inne eller utanför byggnader, så väcker detta 

också flera frågor. I vilken terräng är det viktigast att vi kan nyttja en obemannad farkost och 
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vilka spaningsuppgifter är den mest lämpad till att utföra? Även här går det att argumentera 

för både inomhus och utomhus. Inomhus är sannolikt den mest komplexa miljön som vi för 

strid i, vilket även medför att behovet av hjälpmedel sannolikt är större. Författaren är dock av 

den uppfattningen att effekten av en obemannad farkost är högre utomhus, då den möjliggör 

ett högre tempo och ger en bättre möjlighet att upptäcka och utnyttja motståndarens svagheter. 

Alltså bidrar det luftburna till grunderna i vår doktrinära manöverkrigföring. Det gör inte det 

markburna systemet på samma sätt då dess bästa användningsområde är inomhus, där stridens 

karaktär leder till att manövertänk lämnas till förmån för aggressivitet och direkthet. Detta 

innebär dock inte att det markgående systemet inte har en hög effekt och helst skulle 

författaren se att båda systemen fanns på våra förband.  

9. Fortsatta studier 

Eftersom detta arbete har genomförts som en teoretisk studie med dess begränsningar, så 

skulle en praktiskt genomförd jämförelse vara intressant. En praktisk studie i samma kontext 

skulle sannolikt tydligare påvisa vilket system som är mest lämpligt och ger mest militär 

nytta.  

Vidare skulle praktiska försök också kunna ge vid handen på hur nyttjande av system 

påverkar förbandet som använder dem. Denna studie har gjort bedömningar på hur förbandet 

påverkas, såväl positivt och negativt. Men denna påverkan har varit fokuserad på 

stridstekniska aspekter och inte de psykologiska aspekterna. Kan obemannade farkoster i ett 

skarpt läge ge en ökad trygghet för ett förband och därmed påverka moralen positivt? Kan 

samma farkoster leda till ett beroende av dem, genom att man inte vågar agera utan deras 

underlag? 

Något som inte har berörts i denna studie är möjligheten att utrusta framförallt de markgående 

systemen med någon typ av verkanssystem. Under flera av intervjuerna kom diskussionen in 

på att utrusta systemen med verkansdelar, men där enigheten var stor över att detta är en 

väldigt invecklad fråga. Går en obemannad robot att se som ett normalt personligt vapen där 

skytten är operatören?   
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