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1. Inledning 

Förekomsten av hot utgörandes av militära styrkor som anfaller från vattnet mot land är på intet 

sätt en ny företeelse, utan har i olika skepnader förekommit i årtusenden. Tidiga exempel på 

detta är persernas invasion av Grekland under perserkrigen 490–450 f.Kr. eller ett för oss nord-

bor mer närbesläktat exempel, nämligen vikingarnas anfall mot Lindisfarne år 793 (Larsson, 

2008, pp. 38-40; Sekunda & Hook, 2002).  

Sedan persernas och vikingarnas framfart har taktik- och teknikutvecklingen förändrat förut-

sättningarna för den typ av militära operationer som idag benämns amfibieoperationer. Känne-

tecknande för dessa är att de numer genomförs av sammansatta flyg-, fartygs-, och landstig-

ningsförband. Syftet är dock alltjämt att projicera hot eller landstiga på en kust som behärskas 

av motståndaren. (Försvarsmakten, 2010)  

Hotet från öst har i modern tid varit dimensionerande för Försvarsmaktens utformning. Under 

90-, och 00-talet möjliggjorde de förbättrade relationerna mellan öst och väst nedskärningar på 

det svenska försvaret. Fokus flyttades från nationella insatser till internationella dito. De inter-

nationella insatserna blev normerande och genomfördes ofta inom ramen för EU eller NATO, 

där eget luftherravälde kunde tas för givet. Detta ledde i förlängningen till att den inneboende 

luftförsvarsförmågan i amfibiebataljonen kunde avvecklas. (Sjöstridsskolan, 2018) 

Medan luftförsvarsförmågan i amfibiebataljonen avvecklats, har metoderna för att genomföra 

amfibieoperationer fortsatt att utvecklats. De traditionella landstigningarna med stora fartyg 

uppträdandes kustnära har ersatts med metoder innebärandes att fartygen rör sig bortom hori-

sonten från den kust där landsättningen/landstigningen ska ske. Vidare har de gamla landstig-

ningsbåtarna i hög grad ersatts med helikoptrar som understödda av attackhelikoptrar utgör den 

huvudsakliga landsättningsmetoden. Inom NATO benämns taktiken för over the horizon 

(OTH). (Earl, 1988) 
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Den bärande idén med OTH-operationer är att man med ett större avstånd från kusten med både 

amfibie- och eskortfartyg: 

- Reducerar risken för bekämpning från kustnära hot, d.v.s. minor, robotar och artilleri. 

Detta uppnås eftersom eskortfartygens varnings- och motmedelssystem ges bättre för-

utsättningar att upptäcka, identifiera, följa och verka mot inkommande hot, samtidigt 

som kuststaten får problem med både sensor- och vapenräckvidder. (Joint Chiefs of 

Staff, 2014, pp. 91-92) 

- Ökar överraskningseffekten eftersom det blir svårare att förutse när och var en landstig-

ning/landsättning kommer att ske, vilket riskerar att tvinga kuststaten till spridning och 

medföljande kraftsplittring. (Joint Chiefs of Staff, 2014, pp. 91-92) 

2. Problemformulering och frågeställning 

2.1. Problemformulering 

Den nuvarande trenden, menar Moss (2013), är att inte bara NATO-länder kommer förfoga 

över förmågan att genomföra amfibieoperationer av OTH-typ, utan även flertalet andra — där-

ibland Ryssland. Trots att Frankrike stoppat Rysslands köp av två amfibiefartyg av Mistral-

klass tydliggörs ändå intentionen eftersom Mistralfartygen vardera kan bära ca 16 helikoptrar 

(Blank, 2015). 

Den operationstyp marinen tillämpar då hotet mot Sverige så påkallar är kustförsvarsoperat-

ioner. Det främsta syftet med denna operationstyp är att försvara kust- och hamnområden mot 

angrepp i form av amfibieoperationer, specialoperationer eller för den delen terrorattentat 

(Försvarsmakten, 2010, p. 110). Amfibiebataljonen som normalt medverkar i marinens kust-

försvarsoperationer har med sin vapenarsenal ett presumtivt underläge mot en motståndare som 

tillämpar OTH-taktik. Amfibiebataljonens förmåga till verkan mot sjömål är begränsad till ca 

8 km från kusten, kopplat till den praktiska skottvidden robot 17 medger. Samtidigt är förmågan 

till verkan mot luftmål praktiskt taget obefintlig vilket riskerar att förbandet försätts i en situat-

ion där vapnen inte längre räcker till. (Försvarsmakten, 2015, p. 120; Försvarsmakten, 1998) 
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Amfibiestudien tar fasta på detta problem och belyser inte bara behovet av en ny sjömålsrobot 

med utökad räckvidd, utan även behovet av en stärkt luftförsvarsförmåga. Luftförsvarsför-

mågan bör enligt studien utgöras av burna Lv-robotsystem kombinerat med eldrörsluftvärn med 

kaliber överstigande 20 mm. (Sjöstridsskolan, 2018) 

Den här uppsatsen ska undersöka vilket av luftvärnssystemen FIM-92 Stinger RMP, Mistral 

eller RBS70 NG som har störst potential att vara militärt effektivt när de nyttjas av en amfi-

biebataljon i kustförsvarsoperationer mot en motståndare som tillämpar OTH-taktik? 

Begreppet militärt effektivt medger tolkningsutrymme. För denna studie nyttjas Andersson et 

al (2015) tillämpning av begreppet som i korthet kan sammanfattas som ett systems förmåga 

att bidra till önskad effekt och därigenom att militära mål enklare kan nås. Begreppet utvecklas 

mer i detalj under kapitlet teorianknytning. 

Urvalet av system grundade sig på flertalet bevekelsegrunder: FIM-92 Stinger RMP (hädanefter 

benämnt Stinger) valdes för att det bedömdes vara ett enkelt system, som med sin relativt låga 

vikt, skulle kunna ingå i en amfibiebataljon där förbandet vid förflyttning på land tvingas bära 

all materiel. En drygt 20 år gammal version av systemet valdes för att det med all sannolikhet 

skulle kunna anskaffas till en låg kostnad relativt övriga system i jämförelsen. 

Valet av Mistral gjordes mot bakgrund av Vasile Sandrus (2013) tidigare forskning som påvi-

sade systemets förtjänster men även mot bakgrund av dess målsökartyp som utgörs av bildals-

trande IR, något som Huvudstudie Luftvärn tagit fasta på då det både medger god mättnadsför-

måga och motmedelsresistens. 

RBS70 NG valdes för att det dels redan finns anskaffade robotar i Försvarsmakten som ur-

sprungligen tillhör alla de RBS 70/90-enheter som avvecklats, dels möjliggör inhemsk produkt-

ion samt har en styrprincip som avviker från övriga system. 

Gemensamt för samtliga system var att Försvarsmaktens produktionslednings marinavdelning, 

PROD MARIN angivit dessa system som intressanta för studien. 
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3. Syfte 

Då Försvarsmakten står inför en eventuell anskaffning och begärt författarens stöd för att un-

dersöka vilket buret luftvärnssystem som bäst möter amfibiebataljonens behov, har studiens 

huvudsyfte varit att bedöma, vilket av de tre valda systemen som uppvisar den största militära 

effektiviteten, när de används av en amfibiebataljon i kustförsvarsoperationer mot motståndare 

som tillämpar OTH-taktik.  

4. Teorianknytning 

4.1. Militär nytta 

Teoribildningen för denna uppsats hämtas ur ämnet militärteknik. Militärteknik är den veten-

skap som studerar hur tekniken inverkar på militär verksamhet, oavsett nivå och hur den däri-

genom påverkar och påverkas av den militära professionen. Militärtekniken är interdisciplinär 

och vilar på en samhällsvetenskaplig förståelse för den militära professionen och studeras och 

utvecklas med stöd av natur- och ingenjörsvetenskaper. (Andersson, et al., 2009, p. 11) 

Militärteknik är nyttoinriktat och inom ämnet utforskas bl.a. vilken effekt som kan uppnås ge-

nom användandet av en specifik teknik, samt under vilka förutsättningar denna uppnås. Om den 

undersökta tekniken bidrar till att önskad effekt nås till en lägre kostnad kan den anses bidra 

med s.k. militär nytta. (Axberg, et al., 2013, p. 16) 

Militär nytta är enligt Axberg et al. (2013) ett centralt begrepp i ämnet militärteknik och syftar 

till att bedöma om ett tekniskt system kan bidra till att militära mål nås till lägre kostnader.  

Axberg et al. (2013) menar inte att kostnader nödvändigtvis behöver mätas i monetära medel, 

utan ska betraktas i ett vidare perspektiv — t.ex. sparande av människoliv eller minskad politisk 

risktagning. Andersson et al. (2015) syn på kostnadsbegreppet är i högre grad monetärt och 

menar att ett system som inte är ekonomiskt överkomligt, inte kan anses bidra med militär nytta. 

För att konkretisera begreppet militär nytta gör Axberg et al. (2013) en jämförelse mellan det 

amerikanska stealthflygplanet F-117 Nighthawk och svenska JAS39 Gripen. Under det första 

Irakkriget, 1991, använde koalitionsstyrkorna med stor framgång F-117 Nighthawk för be-
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kämpning av irakiskt luftvärn. Flygplanet hade måttlig prestanda avseende fart, manöverför-

måga och lastkapacitet, men p.g.a. dess signaturanpassning, genom s.k. stealthteknik var den 

svår att upptäcka för det irakiska luftförsvaret. När väl det irakiska luftförsvaret var satt ur spel 

kunde mer resurseffektiva flygplanstyper nyttjas för återstoden av attackuppdragen. Den mili-

tära nyttan med F-117 var således stor i denna mycket specifika uppgift, men skulle i andra 

sammanhang sannolikt varit mycket begränsad. Sverige valde till skillnad mot USA att satsa 

på ett flygplan anpassad för ett bredare uppgiftsspektrum. JAS39 Gripen är som framgår av 

akronymen tekniskt anpassad för att kunna fungera i rollerna jakt-, attack-, och spaning. Detta 

har medfört att planets egenskaper balanserats för att vara tillräckligt bra i samtliga roller. Gri-

pen har genom dess konstruktion en relativt låg signatur även om radarmålarean är större än 

Nighthawk. Gripens utformning kombinerar istället överljudsfart med goda manöveregen-

skaper vilket gör planet användbart i andra kontexter än Nighthawk. Gripen kan därför anses 

ha en bredare militär nytta även om den i det specifika fallet som hämtades från Irakkriget inte 

skulle nå samma höga effekt som Nighthawk. 

Axberg et al. (2013) belyser med sitt exempel att den militära nyttan med ett specifikt system 

varierar — beroende på vem, hur och i vilket sammanhang systemet används i. Andersson et 

al. (2015) skriver i liknande termer att kännedom om objektet som studeras, den militära an-

vändaren och den kontext objektet ska användas i krävs för att kunna värdera den militära nyt-

tan.  
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För att värdera ett systems militära nytta bedöms det utifrån tre icke utbytbara dimensioner, 

nämligen: militär effektivitet (Military Effectiveness), militär lämplighet (Military Suitability) 

och ekonomisk överkomlighet (Affordability), se figur 1. Orsaken till detta är att om ett system 

ska anses bidra med militär nytta behöver det effektivt bidra till att önskad militär effekt nås, 

väl passa in i den kontext det ska användas i och sist men inte minst vara tillräckligt billigt för 

att systemet ska kunna anskaffas och förvaltas. (Andersson, et al., 2015) 

 

Figur 1 Militär nytta operationaliserad i Goertzdiagram 
Källa: (Andersson, et al., 2015) 

I dimensionen militär effektivitet bedöms systemets förmåga att bidra till att militära mål nås, 

när det används av en tänkt användare i en tänkt kontext. Som framgår av ovanstående figur 

(indicator level) finns det fyra indikatorer för att bedöma ett systems militära effektivitet: Hur 

väl ett system uppvisar önskat resultat, inom önskad tid, till en acceptabel operativ kostnad och 

risknivå. Till skillnad mot de tre dimensionerna är indikatorerna utbytbara (Andersson, et al., 

2015). För denna studie valdes indikatorgrupperna: verkan i enskild insats – kapacitet att ge-

nomföra insats – sårbarhet, risker och överlevnadsförmåga (Försvarsmakten, 2006, p. 52). Va-

let baserades på studiens frågeställning och syfte som tydligt knyter an till vapensystems för-

måga att nå verkan. Andersson et al. (2015) indikatorer är mer generellt hållna för studier av 

system oaktat militärt användningsområde.  
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I dimensionen militär lämplighet bedöms systemets förmåga att passa in i den tänkta kontexten 

utifrån: tänkt organisation, doktrin, personalvolym, informationsbehov, utbildningsförutsätt-

ning, infrastruktur och materialåtgång och övriga logistiska förutsättningar. Vidare bedöms 

även systemets förmåga till integrering med övriga system. (Andersson, et al., 2015) 

I dimensionen ekonomisk överkomlighet bedöms huruvida de finansiella resurserna som maxi-

malt kan avsättas räcker till för att anskaffa, vidmakthålla och avveckla systemet. (Andersson, 

et al., 2015) 

Denna studie har fokuserat på att bedöma angivna luftvärnssystems potential att vara militärt 

effektiva. Detta har valts eftersom det enligt Andersson et al. (2015) inte finns något syfte att 

värdera ett systems militära lämplighet eller ekonomiska överkomlighet om det inte bedöms 

vara effektivt i en given kontext. Med detta menas att det omfattande utredningsarbete som 

erfordras för att värdera ett systems livscykelkostnader och övriga konsekvenser för organisat-

ionen inte bör läggas på system som inte möter kraven på att vara effektiva och således ej läm-

par sig för aktuell kontext eller militär användare. 

4.1. Tidigare forskning 

Sjöstridsskolan. Amfibiesystem 2030-131601S. Studieresultatet var bl.a. att en luftförsvarsför-

måga ska utvecklas i framtidens amfibiebataljon och att en delmängd av den förmågan ska 

utgöras av burna luftvärnsrobotsystem. De bakomliggande faktorerna till varför burna system 

s.k. MANPADS (Man portable air defence system) förordas härleds i huvudsak till två faktorer: 

För det första så utgörs insatsmiljön av bl.a. öar utan vägförbindelser; Lv-robotsystemen måste 

därför medge transport i mindre båtar alternativt helikoptrar. Från avlämningsplatsen är solda-

terna därmed tvungna att förflytta sig till fots. För det andra tenderar icke burna system bli mer 

personal-, och infrastrukturkrävande då det erfordras fordon som kräver vårdhall, fordonsga-

rage, förare, fordonsinstruktörer, teknisk personal och reservdelspersonal etc. (Sjöstridsskolan, 

2018). Studieresultatet ligger till grund för denna uppsats problemformulering och frågeställ-

ning. 

Luftvärnsregementet. Huvudstudie luftvärn - MARK 101104S. Studien har utgått från antagan-

det att luftvärnsfunktionen även i framtiden, d.v.s. bortom 2020 kommer att vara dimensionerad 

som idag vad avser antal förband och personalstyrka samt att hotet som utgörs av ballistiska 
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missiler ska hanteras. Slutsatserna givet ovanstående antagande är att system med målsökar-

styrning som har potential för bättre mättnadsförmåga, större grupperingsfrihet, förenklad ut-

bildning och mindre personalåtgång förordas. Studien påtalar vidare att hotet som utgörs av 

små obemannade flygfarkoster av stridsekonomiska skäl inte bör hanteras av eldrörs- eller ro-

botluftvärn. Studien menar att laservapen sannolikt kommer fylla den funktionen bortom 2030. 

(Luftvärnsregementet, 2011)  

Huvudstudie luftvärn har definitivt varit en tillgång för denna uppsats vad avser generell för-

ståelse för vilka dimensionerande lufthot framtidens luftvärnsförbands måste hantera. Avsak-

nad av marint deltagande i studiegruppen har dock inneburit en avgränsning till Flygvapnet och 

Armén. Detta har medfört att studien ur ett sensor-/verkansperspektiv inte betraktats som en 

helhet av samtliga försvarsgrenars resurser. Vidare hade ett försvarsmaktsperspektiv kunnat 

bidra till gemensamma och därmed sannolikt billigare lösningar. 

Andersson, Martin. Möjliga efterträdare till robotsystem 70. En uppsats syftande till att jämföra 

potentiella efterträdare till RBS 70 i luftvärnsbataljonerna. Slutsatserna Andersson kom fram 

till i uppsatsen var att RBS98 (IRIS-T) uppvisade störst potential att vara militärt nyttigt. An-

dersson jämförde systemen utifrån scenarion typiska för luftvärnsförband av bataljons storlek 

(Andersson, 2012). Då luftvärnsbataljonerna nyttjar fordonsresurser och verkar i terrängtyper 

som skiljer sig från amfibiebataljonens kan resultatet inte överföras till denna studie. 

Sandru, Vasile. The current stage of air defence systems’ structure and performances. S.A.M 

systems comparative analysis in Romanian inventory. Sandru menar att det i segmentet burna 

luftvärnssystem finns tre dominanter, nämligen: Stinger, Mistral och RBS-70 NG. Sandru jäm-

för de olika systemen utifrån räckvidd, målsökartyp, verkansdel och av tillverkarna uppgivet 

värde för bekämpningssannolikhet (pKill). Den sammanfattande slutsatsen av Sandrus kompa-

rativa studie är att Mistral är det bättre systemet av de tre trots RBS-70 NG längre räckvidd och 

obefintliga störkänslighet. Det framgår inte tydligt varför Mistral framhålls som det bättre sy-

stemet, men det kan antas bero på leverantörens uppgivna pKill. Sandrus artikel är ett relevant 

bidrag till denna uppsats främst vad avser räckviddsuppgifter, då den till skillnad mot tillver-

karnas uppgifter tagit hänsyn till praktisk räckvidd mot manövrerande mål. Artikeln tar dock 

inte upp aspekter som bidrar till kapaciteten att genomföra insats eller egenskaper för att und-

vika vådabekämpning. (Sandru, 2013) 
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5. Metod 

Metodvalet styrdes av uppsatsens syfte och frågeställning som i kombination med den valda 

teorin krävde att flera olika systemegenskaper studerades, värderades och jämfördes. Den grupp 

av metoder som på ett bra sätt mötte behovet av att mäta den samlade effekten av flera egen-

skaper var multimålmetoder. Fördelarna med dessa metoder är dels att de tar hänsyn till att 

olika egenskaper bidrar olika mycket till helheten av en förmåga och dels medger en variation 

i hur detaljerat man studerar enskilda egenskaper. Vidare medger metoderna att krav kan läggas 

till, tas bort eller viktas om utan att studien i sin helhet behöver göras om (Försvarsmakten, 

2006, pp. 128-129).  Metodens svaghet är dess omfattande behov av osäkerhetshantering; något 

som redogörs för senare i kapitlet. 

Studien genomfördes i fyra steg: 

I första steget identifierades kraven som ligger till grund för jämförelsen. Detta gjordes genom 

en redogörelse av den militära användaren som sedan i olika kontexter mötte situationer där 

kraven på systemen för att klara av situationen identifierades. Den militära användaren, amfi-

biebataljonen, har beskrivits utifrån gällande svenska reglementen medan motståndaren och 

dennes uppträdande bygger på NATOs och Storbritanniens doktriner för amfibieoperationer.  

I det andra steget analyserades kraven ur två perspektiv: Dels hur mycket kravet inverkade på 

respektive indikatorgrupp (viktfaktor) och dels hur kriterierna för kravuppfyllnad såg ut (god-

hetstal). 

I det tredje steget analyserades de tre luftvärnssystemens egenskaper utifrån tidigare identifie-

rade krav. Detta gjordes på ett likformigt sätt, för att den efterföljande aggregeringen skulle 

underlättas. 

I det fjärde steget aggregerades godhetstal och vikter till ett resultat för respektive indika-

torgrupp inom dimensionen militär effektivitet och detta låg sedan till grund för den avslutande 

analysen och diskussionen. 

Den valda metoden med att kvalitativt identifiera krav utifrån fingerade typfall medförde risk 

för bias. Detta skulle i så fall kunnat innebära att krav, vikter och godhetstal omedvetet givits 
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en för stor eller liten innebörd i jämförelsen. För att hantera osäkerheten lät författaren tre ex-

terna grupper granska såväl typfall, identifierade krav med tillhörande vikter och godhetstal i 

en känslighets- och variationsanalys: (Axberg, et al., 2013, pp. 118-119) (Försvarsmakten, 

2006, pp. 100-103) 

Grupp 1. Användarna och kravställarna. I denna grupp ingick materielsystemansvarig ur hög-

kvarteret, representant från krigsförbandet samt FMV representant för burna luftvärnssystem. 

Grupp 2. Forskarna. I denna grupp ingick personal ur FOI med specialisering på luftvärnssy-

stem. 

Grupp 3. Tillverkarna. Denna grupp fick underlagen tillsända via mail och responderade på 

underlagen var för sig.  Svar erhölls ej från Raytheon, tillverkare av Stinger. 

Utöver ovanstående grupper lät författaren marin underrättelsepersonal granska processen av-

gränsat till motståndarens uppträdande och hotsystem i typfallen. 

5.1. Källor inklusive källkritik 

Teorier rörande militärteknik och multimålmetod 

För att studera begreppen militärteknik och militär nytta har bokserien Lärobok i Militärteknik 

tillsammans med Andersson et al. artikel Military Utility: A proposed concept to support descis-

ion-making nyttjats. Andersson et al. artikel har genomgått Peer-Review och böckernas innehåll 

har granskats och godkänts av militärvetenskapliga institutionens publikationsråd. För kun-

skapsinhämtning rörande multimålmetoder har utöver Lärobok i militärteknik även Försvars-

maktens handbok i studiemetodik nyttjats. Handboken är framtagen av Försvarsmakten med 

stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att nyttjas i studieverksamhet likt denna 

(Försvarsmakten, 2006, pp. 4-6). 

Teorier rörande amfibieoperationers genomförande 

De huvudsakliga källorna för uppsatsens utgångspunkt, d.v.s. förändringen i tillvägagångssättet 

vid genomförandet av amfibieoperationer, utgörs dels av vetenskapliga artiklar som genomgått 

Peer-Review och dels artiklar ur militära facktidningar utan vetenskaplig granskning. I de fall 

information från ej vetenskapliga artiklar nyttjats har det varit för att ge en historieskrivning, 
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men också för att belysa kritiska kapaciteter, vilka kan betraktas som giltiga då de stärks av 

doktriner. För mer grundläggande beskrivningar av tillvägagångsätt har befintliga doktriner i 

NATO och Storbritannien nyttjats. De hotsystem som använts i typfallen har baserats på data 

från military periscope eller tillverkarens egna uppgifter, som verifierats av underrättelseperso-

nal ur marinen. 

Kustförsvarsoperationers genomförande 

Den beskrivning som författaren konstruerat avseende amfibiebataljonens uppgifter, gruppe-

ringsytor, transportsträckor har baserats på marinens- och amfibiebataljonens öppna reglemen-

ten. Då författaren har mångårig erfarenhet från den aktuella förbandstypen har källornas sak-

riktighet kunnat verifieras. 

Luftvärnssystemens data och prestanda 

Uppgifter om luftvärnssystemen har dels hämtats från öppna källor och dels hemliga källor som 

begärts ut av Försvarsmakten, som efter granskning gjorts öppna. De källor som använts är, 

Försvarsmaktens rapport efter prov med Lv-robot, Vasile Sandrus vetenskapligt granskade ar-

tikel, Jane´s defence och military periscope´s databaser, utbildningsanvisningar, reglementen 

och slutligen tillverkarna av själva systemen. Tillverkarnas ringa tendensfrihet har självfallet 

beaktats då risken för att uppgifter som lämnats ut från dessa justerats för att dölja, eller bättre 

framställa systemens förmågor. I de fall uppgifter från tillverkarna nyttjats, som inte kunnat 

verifieras av andra källor, har författaren bedömt dem som rimliga om de inte varit utslagsgi-

vande för jämförelsen. I några få fall har enstaka uppgifter för värderade system saknats. I dessa 

fall har författaren gjort en bedömning på systemets prestanda och särskilt noterat detta i texten. 

Teorier rörande vädrets inverkan på sensorer 

För att värdera vädrets inverkan på luftvärnssystemen har Försvarsmaktens projektrapport av-

seende vädrets inverkan på sensorer samt Försvarsmaktens rapport efter prov med Lv-robot 

använts. Projektet som låg till grund för den förstnämnda rapporten genomfördes av personal 

ur FM Vädertjänst och FOI. FOI bedriver utredningsarbete, forskning, metod- och teknikut-

veckling på uppdrag av Försvarsmakten. 
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Teorier om motmedlens inverkan på IR-målsökare 

För kunskapsinhämtning rörande motmedel mot IR/UV-målsökare har Försvarsmaktens Rap-

port efter prov med Lv-robot nyttjats. För kunskapsinhämtning rörande motmedel avsedda för 

bildalstrande IR-målsökare, har FOI-rapporter, William Caplans studie och Filippo Neris bok 

Introduction to Electronic Defence Systems utgjort ett viktigt bidrag. Caplans studie används 

bl.a. av FOI och Neris bok används i likhet med bokserien Lärobok i militärteknik för studier i 

ämnet militärteknik i Italien. 

6. Undersökningen 

Som nämnts i teorikapitlet erfordras kännedom om tre variabler för att kunna värdera den mi-

litära effektiviteten och nyttan med ett specifikt system, nämligen: objektet som studeras, den 

militära användaren och den kontext objektet ska användas i. (Andersson, et al., 2015) 

6.1. Den militäre användaren av systemen  

I denna studie har amfibiebataljonen sammanlagt åtta eldenheter; fyra stycken för landgruppe-

ring samt ytterligare fyra för nyttjande från befintliga vapenstationer (SAAB RWS remote 

weapon and sensor system) ombord på stridsbåt. Förbandet kan erhålla förvarning genom FM 

Broadcast och LuLIS (LuftLägesInformationsSystem) samt invisning med 3D AESA-radar (ac-

tive electronically scanned array). 

Mellan sensorer, ledningsstödsystem och eldenheter överförs informationen med ett robust 

sambandssystem. 

Eftersom förbandet inte har befintliga radarstationer har en 3D AESA-radar med snarlika pre-

standa som SAAB Surveillance radar Sea Giraffe 1X valts. Radarantennen med tillhörande 

vridbord är placerade på stridsbåtens brygghustak och uppnår därmed en antennhöjd på 3,6 m 

(Dockstavarvet, 2015). Utifrån beräkning av radarhorisonten kan förbandet således upptäcka 

mål av stridsflygplans storlek på ca 35 km avstånd givet att målet flyger på 50 m höjd över 

havet (Artman & Westman, 2007, pp. 28-33).  
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Personalen som bemannar eldenheterna har olika lång erfarenhet. Några har nyligen påbörjat 

sin utbildning, eller är krigsplacerad personal som precis kallats in i samband med mobilisering, 

medan andra har upp till två års erfarenhet av systemet. 

Av ovanstående resonemang blir systemets utbildningstid ett viktigt krav för att på kort tid 

uppnå fullgod färdighet i att handha systemet. 

6.2. Kontexten 

De typfall som återges nedan är exempel på situationer som amfibiebataljonen kan hamna i vid 

genomförande av en kustförsvarsoperation mot en motståndare som tillämpar OTH-taktik. Am-

fibiebataljonens uppträdande och de uppgifter de löser bygger på gällande reglementen i mari-

nen. Motståndaren, som i typfallen benämns Storland, har förband och materielsystem som 

återfinns i olika NATO-länder och Ryssland. Storlands doktrinära uppträdande i typfallen byg-

ger på NATO-doktriner och reglementen. 

6.2.1. Bakgrund  

Storlands ökade militära närvaro och styrkedemonstrationer i Östersjöregionen har frambringat 

beredskapshöjningar inom den svenska Försvarsmakten. Storland har framgrupperat en amfi-

biestyrka till Östersjön. Styrkan består av sex eskortfartyg, två underhållsfartyg samt två amfi-

biefartyg. Amfibiefartygen bär sammanlagt 16 attackhelikoptrar, 16 transporthelikoptrar, ett 

mindre antal taktiska drönare och en reducerad marininfanteribrigad. Drönarna kan användas 

för underrättelseinhämtning och måluttag för fartygsartilleri, attackhelikoptrar och stridsflyg. 

Storlands stridsflyg utgår från ordinarie baser och kan om så behövs understödja amfibiestyrkan 

med begränsad uthållighet. 

Sverige befinner sig i gråzonen mellan fred och krig och marinen har inlett en kustförsvarsop-

eration. Amfibiebataljonen har av marintaktisk chef erhållit uppgiften att bevaka marint bas-

tjänstområde i syfte att egna marina enheter opåverkat från externa hot ska kunna försörjas. 

Om den militära situationen eskalerar ska amfibiebataljonen vara beredd att med kort om tid 

till förfogande, hindra fientlig landstigning i ett stridsområde ca 20 mil från bastjänstområdet 

där förbandet löser nuvarande uppgift. 
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Händelserna i samtliga typfall utspelar sig i oktober och vädret varierar mellan vackert, med fri 

sikt och sämre väder med regn, dimma och låga molnbaser. 

Av ovanstående resonemang blir kravet på funktionalitet i alla väderförhållanden ett viktigt 

krav. 

6.2.2. Typfall A: Bevaka marint bastjänstområde 

Amfibiebataljonen är sedan åtta dygn tillbaka grupperade i anslutning till det marina bastjänst-

området. P.g.a. flertalet kränkningar i luftrummet har amfibiebataljonen haft en hög eldbered-

skap med förbandets Lv-robotenheter. Den civila flygtrafiken har endast marginellt påverkats 

av situationen vilket innebär att den fortfarande passerar genom amfibiebataljonens område på 

ca 3500 meters höjd när de är under inflygning mot flygplatsen 20 km väster om bastjänstom-

rådet. Förutom civil flygtrafik trafikeras även området av Försvarsmaktens sjöoperativa heli-

koptrar och amfibiebataljonens egna drönare. 

Det är sen kväll och plötsligt ankommer tre objekt på 400-meters höjd, med en fart på ca 30 

m/s. Objekten anflyger från öster i olika banor in i amfibiebataljonens stridsområde. Amfibie-

bataljonen befinner sig i en situation där tre taktiska drönare av typen Fulmar inhämtar inform-

ation för Storlands räkning. Fulmar framdrivs med förbränningsmotor och har dimensionerna: 

längd 3 m, höjd 0,5 m och ett vingspann på 3 m (Thales, 2014). 

I detta typfall har följande krav identifierats: 

Då drönarna i typfallet är relativt små, ställs krav på robotens förmåga till verkan mot farkoster 

med liten målarea. 

Då motståndarens drönare flyger i samma område som egna militära och civila flygfarkoster 

ställs krav på systemets förmåga att motverka vådabekämpning. 

Eftersom eldöppnandet sker under dygnets mörka timmar, ställer det krav på mörkerförmåga. 

Då förbandet varit grupperade en längre tid, periodvis i hög eldberedskap, ställer det krav på 

god uthållighet. 
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6.2.3. Typfall B: Förflyttning till nytt stridsområde 

Krigstillstånd råder och omfattande förbekämpning har inletts av Storland mot viktiga mål på 

svenskt territorium. Amfibiebataljonen har fått beredduppgiften hindra fientlig landstigning ut-

löst. Den tilldelade uppgiften ska lösas på ny plats vilket innebär en taktisk förflyttning av för-

bandet. Luftvärnsenheternas uppgift under förflyttningen är att bekämpa fientligt flyg i syfte att 

skydda egna enheter från motståndarens flygföretag. 

Under förflyttning inomskärs erhålls radarkontakt med två 4-grupper fientligt flyg. Vid tid-

punkten då dessa målanges till eldenheterna befinner sig flygplanen på ett avstånd av 35- re-

spektive 45 km från förbandets position. De fientliga företagen anflyger på 5000 meters höjd 

och med en hastighet av 300 m/s från öst i bana mot förbandets position. På ett avstånd av 7 

km från amfibiebataljonens eldenheter fäller flygplanen i den främre 4-gruppen två precisions-

styrda bomber vardera. De precisionsstyrda bomberna är avsedda för prioriterade mål ca 15 km 

från flygplanens fällningsposition. Efter 33 sekunder upprepar sig samma procedur när den 

andra 4-gruppen fäller sina precisionsstyrda bomber. 4-grupperna kan observeras från elden-

heterna under ca 15 sekunder innan de tappas. 

Amfibiebataljonen har under sin förflyttning hamnat i en duellsituation med stridsflygplan som 

genomför attackuppdrag mot prioriterade mål. För detta typfall har data för SU-34 Fullback 

använts. SU-34 Fullback är ett attackflygplan med en maxhastighet på mach 1,6 och maximal 

flyghöjd på 14 000 m (military periscope, 2012). SU-34 har motmedelssystem i form av facklor 

och remsor för att vilseleda målsökare på radar- och IR-målsökare, samt bländsystem mot bil-

dalstrande IR-målsökare (military periscope, 2012). Stridsflygplanen har i det här fallet utrus-

tats med precisionsstyrda fire-and-forget bomber av modell KAB-1500L som kan släppas på ett 

avstånd av 17 km från sitt mål för att garantera träff (Deagel, 2017).  

I detta typfall har följande krav identifierats: 

För att förbandet ska kunna förflytta sig med ett högt tempo och bibehållet luftvärnsskydd blir 

förmågan till verkan under förflyttning avgörande.  

Då flygplanen endast är synliga under 15 sekunder blir kravet på kort reaktionstid viktigt. 
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Då målen befinner sig på 7 km avstånd från eldenheterna blir systemens största bekämpnings-

avstånd i höjd och längd avgörande. 

Då målen har motmedelssystem som verkar mot flertalet varianter av målsökare blir systemens 

motmedelsresistens en viktig egenskap. 

6.2.4. Typfall C: Hindra fientlig landstigning 

Förbandet ankommer till stridsområdet och påbörjar gruppering av både sjö- och luftmålsbe-

kämpande enheter för att hindra anfallsrörelsen från den Storländska amfibiestyrkan. Den fasta 

sensorkedjan och sambandet till sidoordnade förband och högre staber, har genom förbekämp-

ning och telestörning degraderats och fungerar endast intermittent. Förbandets uppdateringar 

om luft- och sjöläget inhämtas med egna sensorer, men också dessa är påverkade av motstån-

darens telekrigsåtgärder. 

I direkt anslutning till att amfibiebataljonen ankommer till stridsområdet, målanges sex objekt 

på en position 40 km öster om förbandets läge. Objekten anflyger på 400-meters höjd, med en 

fart av 65 m/s mot amfibiebataljonens stridsområde. 

Efter en timme målanges ytterligare 21 objekt fördelade i tre grupper flyga mot kusten från 

samma område som tidigare. Samtidigt som detta händer observeras fyra stora svävare och ett 

flertal simmande stridsfordon närma sig kusten. 

Amfibiebataljonen befinner sig i en situation där motståndaren inlett sin landstigningsfas. In-

ledningsvis nyttjar Storland sex attackhelikoptrar för spaning och bekämpning av svenska för-

band. Detta följs av omfattande truppförflyttningar med transporthelikoptrar, svävare och 

stridsfordon som i sin framfart mot kusten skyddas av ytterligare sex attackhelikoptrar. 

Attackhelikoptrar karaktäriseras av att de är lätt bepansrade, har motmedelssystem, kvalifice-

rade sensorer och tung beväpning. Med automatkanon och raketer kan helikoptern verka på 

avstånd upp till ca 5km och med robotar ända upp till 10 km förutsatt att det råder fri sikt mellan 

helikoptern och målet som ska bekämpas. 
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I detta typfall har följande krav identifierats: 

Då förbandet befinner sig i flertalet tidskritiska situationer ställs krav på kort grupperingstid. 

Med grupperingstid i detta sammanhang avses tiden det tar från att personalen påbörjar urlast-

ning ur stridsbåten till dess att de förflyttat sig 500 meter, grupperat systemet och anmält eld-

beredd. Detta typfall kräver grupperingstider på max 10 minuter för att kunna vara eldberedd 

med gynnsamma duellvärden. Avståndet 500 meter baseras på ett antagande att man på de flesta 

öar och kustavsnitt i Sverige kan hitta lämpliga grupperingsplatser inom detta avstånd från ur-

lastningsplatsen. 

Den kaosliknande situation som uppstår i samband med att motståndaren genomför sin land-

stigning samtidigt som både förvarning och invisning riskerar att utebli, kan medföra tidskri-

tiska stridssituationer på korta avstånd. Vidare erbjuder öar och andra terränghinder skydd och 

skyl för helikoptrar som i de fall då de stiger över terränghindret helt plötsligt kan befinna sig 

på stridsavstånd som endast uppgår till ett hundratal meter. Ovanstående faktum ställer krav på 

minsta bekämpningsavstånd samtidigt som kraven på förmåga att motverka vådabekämpning 

och kort reaktionstid ånyo gör sig påminda.  

Måltyperna i detta typfall ställer krav på förmågan till verkan mot lätt bepansrade flygfarkoster. 

Attackhelikoptrarnas förmåga att från upp till 10 km avstånd bekämpa mål aktualiserar kravet 

på största bekämpningsavstånd och höjd. Då förbandet förfogar över andra vapensystem av-

sedda för verkan mot sjö- och markmål betraktas detta som en tilläggsförmåga för jämförda 

Lv-robotsystem. 
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6.3. Viktning av krav 

6.3.1. Grundprincip för viktning 

För att inbördes kunna vikta de identifierade kraven som den militära användaren och kontexten 

ställer på luftvärnssystemen måste det huvudsakliga syftet med luftvärnssystemen klarläggas. I 

samtliga typfall är den övergripande målsättningen att luftvärnssystemen genom sin förmåga 

att bekämpa flygfarkoster ska bidra till att förbandet löser sina uppgifter. Detta innebär att de 

egenskaper som är avgörande för att uppnå verkan i de olika typfallen ges en hög viktfaktor 

(3). De krav som bidrar till förmågan att åstadkomma verkan, men som inte är direkt avgörande 

ges en medelhög viktfaktor (2). Övriga egenskaper som inte påverkar förmågan att uppnå ver-

kan, men som bidrar till övriga positiva effekter ges den lägre viktfaktorn (1). 

6.3.2. Krav med hög viktfaktor (3) 

Kraven verkan, allväders- och mörkerförmåga, största bekämpningsavstånd i höjd och längd, 

är egenskaper som direkt påverkar förmågan att nedkämpa farkoster. Om något av dessa krav 

inte uppfylls kan systemet inte verka i samtliga typfall och därmed ges dessa krav den högsta 

viktfaktorn (3). 

6.3.3. Krav med medelhög viktfaktor (2) 

Efterföljande krav i prioritetsordning är verkan under förflyttning, reaktionstid, motmedelsre-

sistens och uthållighet. 

Om kravet på verkan under förflyttning uppfylls bidrar det effektivt till att skyddet av egna 

enheter i likhet med tempot i själva förflyttningen hålls på en hög nivå. Om förbandet saknar 

förmåga till verkan under förflyttning kan man ”hoppa bock” med luftvärnsenheterna. Baksidan 

med metoden är att tempot i förflyttningarna nedgår samtidigt som endast de enheter som står 

grupperade kan verka vilket innebär ett reducerat skydd för förbandet.  

En duellsituation mellan flyg- och luftvärnsenheter är ofta tidskritisk givet flygets hastighet 

kontra luftvärnsenheternas observations- och verkansområde. Kravet på kort reaktionstid, d.v.s. 

tiden det tar från att skytten erhåller invisning till dess att roboten kan avfyras är därför viktig 

för att komma till skott innan tillfället går förlorat. För att kompensera för system med lång 
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reaktionstid kan eldenheterna välja grupperingsplatser som medger större observationsavstånd, 

nackdelen med sådana grupperingsplatser är att de ofta medför oönskad exponering och därmed 

en tilltagande risk för egna förluster. 

Moderna flygfarkoster är i dag försedda med mer eller mindre kvalificerade motmedelssystem. 

De flesta har remsor och facklor för att vilseleda robotar med radar- och IR-målsökare. Bildals-

trande IR-målsökare låter sig inte vilseledas med samma metod utan i de fallen krävs en mer 

avancerad teknik som innebär att man med en högenergilaser förstör målsökaren. Inget motme-

delssystem är hundraprocentigt, men generellt kan sägas att en robot med målsökare kan vilse-

ledas, medan ledstrålestyrda system inte kan störas. Av system som har målsökare är bildals-

trande IR-målsökare svårare att vilseleda eller störa ut än andra typer av IR-målsökare. 

Kravet på uthållighet härleds till att eldenheterna under långa perioder tvingas ha en hög eld-

beredskap och därmed tvingas bemanna systemet över tid utan möjlighet till återhämtning. Ett 

system vars utformning stödjer skytten i dennes möjlighet att uthålligt kunna fokusera på upp-

giften har fördel mot system som blir otympliga eller obekväma att bemanna. För det högre 

godhetstalet krävs att systemet kan manövreras via fjärrstyrning. 

6.3.4. Krav med låg viktfaktor (1)  

Lägst viktfaktor har kraven på systemets utbildningstid, grupperingstid, minsta bekämpnings-

avstånd och dess förmåga att motverka vådabekämpning. 

Personalen som ska handha systemen måste inom mobiliseringstiden på en vecka få en sådan 

färdighet att de med trovärdighet kan nedkämpa flygfarkosterna i angivna typfall. Eftersom en 

soldat under mobiliseringstiden behöver repetera sina färdigheter i flertalet avseenden är det 

fördel om utbildningstiden på systemet medger det.  

System med kort grupperingstid bidrar till att eldenheterna med större sannolikhet hinner för-

bereda sig innan motståndaren ankommer. Vidare bidrar ett snabbgrupperat system till att tid 

kan läggas på att välja gynnsammare grupperingsplatser eller för den delen tätare omgruppe-

ringar vilket försvårar motståndarens möjlighet till bekämpning. 
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Kravet på minsta bekämpningsavstånd härleds till situationer då exempelvis invisning och för-

varning uteblivit eller då terrängen givit skyl för det mål man avser bekämpa under dess an-

flygning. Situationer då bekämpningsavstånden skulle kunna understiga 600 meter i angivna 

typfall avgränsas till andra måltyper än luftmål. Dessa stridssituationer kan handla om duellsi-

tuationer under förflyttning där stridsbåten beskjuts från land, eller då mindre UAV-modeller 

än den i typfallet angivna används. 

Kravet på systemets förmåga att särskilja vän från fiende i syfte att motverka vådabekämpning 

är en förutsättning för att kunna öppna eld utan risk för egna eller civila förluster. Vid avsaknad 

av ett IFF-system (identification friend or foe) tvingas förbandet genom luftrumssamordning 

omdirigera all egen och civil flygtrafik inom bekämpningsområdet. Detta kan medföra att ef-

fekten nedgår för egna luftstridskrafter, beroende på hur viktigt det är att de kan flyga genom 

amfibiebataljonens område. Om man vid avsaknad av IFF ändå undviker att avlysa luftrummet 

och samtidigt öppnar eld finns en uppenbar risk för vådabekämpning.
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6.4.  Kriterier för kravuppfyllnad 

Godhetstal 

Krav 

0 1 2 3 VIKT 

Största bekämp-
ningsavstånd och 
höjd  

(Verkan i enskild in-
sats) 

Systemet har endast 
förutsättning att verka 
först i typfall A:  

(A 0-4000m, H 10-
400m) 

Systemet har förutsätt-
ning att verka på samma 
avstånd som hotsyste-
men i typfall A och C: 
(A 0-5000m, H 10-
400m) 

Systemet har förutsättning 
att verka på samma avstånd 
som hotsystemen i typfall A, 
B och C: (A 0–7000 m, H 
10-5000m) 

Systemet bekämpar på större 
avstånd än hotsystemen upp-
träder i givna typfall (>7km) 

3 

Verkan 

(Verkan i enskild in-
sats)  

Systemet har ingen 
verkan mot angivna 
måltyper i typfallen. 

Systemet har verkan 
mot UAV, obepansrade 
helikoptrar och flyg-
plan.  

Systemet har verkan mot 
UAV, samtliga helikopter- 
och flygplanstyper, inkl. lätt 
bepansrade. 

Systemet har verkan mot 
UAV, samtliga helikopter- 
och flygplanstyper samt 
mindre sjö- och markmål. 

3 

Mörkerförmåga 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Mål kan ej upptäckas 
och följas i mörker. 

Mål kan upptäckas, föl-
jas och klassificeras på 
kortare avstånd än vap-
nets maximala räckvidd. 

Mål kan upptäckas, följas 
och klassificeras på samma 
avstånd som vapnets räck-
vidd. 

Mål kan upptäckas, följas och 
klassificeras på större avstånd 
än vapnets maximala räck-
vidd. 

3 

Allvädersför-
måga 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Sämre i sol, regn, snö, 
fuktdis och dimma. 

Sämre i regn, snö, fukt-
dis och dimma. 

Sämre i fuktdis. Bra i samtliga vädertyper. 3 
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Uthållighet 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Systemets ergonomi 
möjliggör inte hög 
eldberedskap.  

Systemets ergonomi 
medger att en operatör 
kan hålla hög eldbered-
skap i max en timme, 
vilket kommer medföra 
behov av tillförsel av 
personal.  

Systemet erbjuder ergonomi 
som medför att en operatör 
kan bemanna systemet i hög 
eldberedskap i flera timmar.  

Systemet kan fjärrmanövreras 
från ledningsplats med stöd av 
3D-radar. 

2 

Verkan under 
förflyttning 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Systemet medger inte 
verkan från stridsbåt 
till sjöss under några 
omständigheter. 

Systemet kan användas 
då båten är stillalig-
gande i lugnt vatten, 
grupperat som MAN-
PADS ombord. 

Systemet kan användas från 
befintlig vapenstation under 
förutsättning att båten är stil-
laliggande i lugnt vatten. 

Systemet kan användas utan 
begränsningar avseende fart 
och sjögång från befintlig va-
penstation eller som gruppe-
rad MANPADS. 

2 

Reaktionstid (an-
passat till typfall) 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Reaktionstiden möter 
ej kraven i typfallen. 

Endast långsamma för-
lopp. (typfall A) 

Medellånga förlopp. (typfall 
A och B) 

Snabba förlopp. (typfall C) 2 

Motmedelsre-
sistens 

(kapacitet att genom-
föra insats))  

Motmedelssystem 
som kan störa målsö-
karen är standard på 
de flesta flygfarkos-
terna. 

Motmedelssystem som 
kan störa målsökaren 
finns endast tillgängliga 
på exklusiva flygsy-
stem.  

Motmedelssystem som kan 
störa målsökaren saknas f.n. 
men bedöms finnas tillgäng-
ligt för flygande plattformar 
inom en 10-årsperiod.  

Roboten saknar målsökare 
och kan därmed inte störas ut 
annat än genom fysisk be-
kämpning. 

2 

Minsta bekämp-
ningsavstånd 

(Verkan i enskild in-
sats)  

£1000 m £800 m £600 m £400 m 1 
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Utbildningstid 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Mobiliseringstiden på 
1 vecka räcker inte 
till. 

Hela mobiliseringstiden 
krävs. (1 vecka) 

Delmängd av mobiliserings-
tiden krävs. (1–2 dagar) 

Del av dag krävs. 1 

Grupperingstid 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Över 15 minuter. 10–15 minuter. 5–10 minuter. <5 minuter. 1 

Motverka våda-
bekämpning 

(Sårbarhet, risker och 
överlevnadsförmåga) 

Identifiering måste 
ske optiskt av skytt el-
ler observatör. 

Systemet har ett igen-
känningssystem som 
kräver tillgång till 
sensordata från radar 
och ledningsstödsy-
stem. 

Systemet har ett igenkän-
ningssystem som fungerar 
med och utan tillgång till 
sensordata från radar och 
ledningsstödsystem. 

Systemet har utöver igenkän-
ningssystem enligt godhetstal 
2 även möjlighet till destrukt-
ion av roboten i flygbanan i 
syfte att avbryta påbörjad in-
sats. 

1 
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6.5. FIM-92 Stinger RMP 

Systemet i korthet 

FIM-92 Stinger RMP (Reprogrammeble 

Micro Processor) är ett axelburet, Lv-ro-

botsystem av fire and forget-typ, som krä-

ver att målsökaren låst på målet innan av-

fyring kan ske. Systemet utvecklades under 

60–70-talet för att i början på 80-talet er-

sätta dess föregångare FIM-43 Redeye. 

Denna version har uppgraderingsbar mjuk-

vara viket möjliggör uppdateringar i takt med att nya hotsystem utvecklas. Målsökaren av 

IR/UV-typ samarbetar på så vis att IR låser på den varmaste källan, medan UV diskriminerar 

alltför varma objekt, som exempelvis skenmål i form av facklor. (Military periscope, 2011; 

Janes, 2017) 

Skjutsekvens 

Skytten erhåller förvarning och lyfter då upp vapnet på axeln, skruvar fast batterikylenheten 

och fäller ut IFF-antennen och siktet. Skytten avlägsnar därefter skyddskåpan så målsökaren 

får fri sikt och kopplar ihop IFF-enheten som sitter i ett bälte fäst runt skyttens midja med 

antennen. På radio erhåller skytten invisning från radarenheten i form av uppläst bäring och 

avstånd och påbörjar optiskt spana i angiven riktning. När målet observeras följer skytten det i 

siktet och om så behövs skickas en kodad signal via IFF-systemet för att klassificera målet, 

detta tar ca 1 sekund och görs utan att systemet i övrigt startas upp.  Om målet är fientligt 

fortsätter skytten att följa målet samtidigt som systemet aktiveras. Detta tar ca 3–5 sekunder 

och görs genom att batterikylenheten startas upp och påbörjar kylningen av målsökarens 

IR/UV-sensor. När sensorn kylts tillräckligt kan robotens målsökare erhålla kontakt med målet. 

I samband med att målsökaren låser på målet signalerar systemet detta till skytten genom en 

ton- och vibrationssignal mot skyttens kindben. I det ögonblicket riktar skytten vapnet mot en 

framförpunkt som framgår i siktet och avfyrar sedan roboten. Tiden det tar från att skytten 

tryckt på avfyringsknappen till dess att roboten skjuts iväg är ca 2 sekunder. När roboten väl är 

Källa: http://guns.wikia.com/wiki/FIM-92_Stinger 
Bild 1FIM-92 Stinger 
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avfyrad kan skytten omedelbart påbörja annan verksamhet som att inta skydd eller påbörja om-

gruppering. (Janes, 2017; Military periscope, 2011; Försvarsmakten, 1994; US Marine Corps, 

2011) 

FIM-92 Stinger RMP 

Största bekämp-
ningsavstånd  

Längd 4800 m 
Höjd 3000 m 

Minsta bekämpnings-
avstånd och höjd 

Längd 200 m 
Höjd 25 m 

Verkan Robotens stridsdel på 3 kg briserar vid anslag och ger ifrån sig en stöt-
våg samt splitter av metall från robotens övriga delar. Avsaknaden av 
zonrör gör att den vid bekämpning av små UAVs kan få problem, i 
synnerhet om målet framdrivs elektriskt eller av andra skäl inte ger 
ifrån sig en tydlig värmesignatur. Stridsdelens avsaknad av tungmetall-
kulor eller RSV för pansarbrytande effekt gör den mindre effektiv mot 
bepansrade attackhelikoptrar, närunderstödsflygplan och lätt bepans-
rade fordon. 

Mörkerförmåga Stinger kräver tillförsel av nattsikte för att erhålla mörkerförmåga. Den 
modell som finns tillgänglig är AN/PAS-18 som är ett IR-sikte som 
arbetar i 3–5 µm området och ger ett synfält på 12°x20° och väger 2,2 
kg. IR-siktet som fästs bredvid det ordinarie riktmedlet ger en visuell 
räckvidd på ca 8–30 km beroende på farkosttyp och vinkel som målet 
observeras i. Klassificering och identifiering av mål med IR-siktet är 
mycket svårt och därför rekommenderas att IFF-systemet används un-
der mörker.  

Allvädersförmåga Stinger kräver fri sikt till målet för att det skall kunna bekämpas. Det 
du inte ser optiskt i dager ser ej heller målsökaren. IR-målsökaren krä-
ver en tydlig värmekontrast mellan målet som ska bekämpas och kring-
liggande objekt eller terräng för att erhålla mållåsning. Stinger kan und-
vika de vanligaste målfångningsproblemen orsakade av varma klipp-
hällar och andra terrängföremål som reflekterar värme. Felaktig lås-
ning/målavhakning förekommer dock vid skjutning i motljus då solen 
eller dess reflexer som bildar en solgata i vattnet blir synliga i målsö-
karsynfältet. Ett mindre vanligt problem, men som ändå orsakar osä-
kerhet är att roboten i ett fåtal fall felaktigt mållåst på moln. 

Motverka vådabe-
kämpning 

IFF är integrerad i skjutande enhet och styrs manuellt av skytten. Ef-
tersom roboten är av typen fire-and-forget kan inga manuella åtgärder 
vidtas för att avbryta ett felaktigt inlett bekämpningsförlopp, däremot 
autodestrueras roboten 15–19 sekunder efter avfyring om den inte träf-
fat sitt mål innan dess. 
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Verkan under för-
flyttning 

Stinger kan grupperas på däck i egenskap av MANPADS. Målsökarens 
begränsade synfält i kombination med skyttens behov av att målfölja 
med hög precision i stående skjutställning gör att systemet endast kan 
användas stillaliggande i lugnt vatten, grupperat som MANPADS på 
däck. 

Reaktionstid (från 
upptäckt i målsökare 
till skott) 

I enlighet med beskrivningen avseende robotens skjutsekvens blir re-
aktionstiden ca 8 sekunder 

Motmedelsresistens Stingers har en omprogrammeringsbar tvåfärgs (IR/UV) målsökare för 
att kunna hantera nya hot utan behov av omfattande modifieringar. Den 
målsökartyp som sitter i roboten är känslig för motmedelsåtgärder i 
form av fackelfällning. Vid försök visar det sig att roboten tappar mål-
följning i 1/3-del av fallen och detta oavsett i vilken riktning flyget har 
i förhållande till skytten. Motmedel i form av IR-facklor är vanligt fö-
rekommande i såväl helikoptrar som flygplan.  

Utbildningstid Befattningsutbildningen avseende simulatorträning och skarpskjutning 
uppges ta ca 4 veckor. För en färdigutbildad skytt bedömer författaren 
att repetitionsutbildningstiden på 1–2 dagar ska räcka för att hantera 
typfallen.  

Efter granskning av reglementen, utbildningsanvisningar och produkt-
beskrivningar förefaller den relativt långa utbildningstiden härledas till 
att skytten inte erhåller något egentligt stöd från vapnet. Det medför att 
skytten måste utveckla förmågan att beräkna avstånd, hastighet, vinklar 
och framförpunkter. Detta är komplext och gör att systemet trots sina 
enkla handgrepp kräver mycket träning för att hantera de mer komplexa 
skjutfallen. 

Grupperingstid  
(urlastning ur strids-
båt-500m förflyttning-
eldberedd) 

Systemet bärs av en person och väger 17,4 kg inklusive IR-sikte 
AN/PAS-18.  
Dager 4 minuter och 45 sekunder* 
Mörker 6 minuter och 3 sekunder* 
 
*Tiderna är uppmätta då systemet bärs utan tillhörande låda, detta för-
utsätter en separat anskaffad bäranordning. Utan tillförd bäranordning 
bärs systemet i tillhörande transportlåda och då åtgår två personer för 
att bära systemet. Grupperingstiderna blir då istället: 
 
Dager 7 minuter och 18 sekunder 
Mörker 10 minuter och 42 sekunder 

Uthållighet Stinger är ett axelburet vapen och avfyras i stående skjutställning. Vid 
högsta eldberedskap hålls vapnet upplyft på axeln vilket innebär att 
skytten i det läget har en börda på 15,2 kg (17,4 kg med mörkersikte) 
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på sin ena axel. Detta medför en hög belastning som begränsar uthål-
ligheten. Skjutställningen medför även svårigheter för skytten att mål-
fånga flygfarkoster efter fysisk ansträngning. Efter en snabb förflytt-
ning på 500 meter krävs en återhämtning på ca 30 sekunder för att skyt-
ten ska kunna målfånga flygfarkoster. Stinger ger således begräns-
ningar i uthållighet vid högsta beredskap, men kan användas utan be-
gränsningar i de något lägre eldberedskaperna. 

Källor: (Försvarsmakten, 1994; Sandru, 2013; Janes, 2017; Military periscope, 2011; Försvarsmakten, 2018; US Marine 

Corps, 2011; Department of the Navy, 2011) 

6.6. Mistral 

Systemet i korthet 

Mistral är ett lavettgrupperat Lv-robotsy-

stem av fire and forget-typ, som kräver 

att målsökaren låst på målet innan avfy-

ring kan ske. Systemet utvecklades under 

80-talet som ett resultat av en fransk för-

svarsgrensöverskridande utredning. Mis-

tral finns således i flertalet versioner, 

däribland marina. Mistral har till skillnad 

mot Stinger en IR-målsökare av bildalstrande typ, vilket innebär att målsökaren låser på själva 

bilden av flygplanet till skillnad mot Stinger som låser på den varmaste källan som vanligtvis 

är motorn. (Janes, 2017; Military periscope, 2015) 

Skjutsekvens 

När skytten erhåller invisning påbörjar skytten att söka efter målet genom siktet i den angivna 

höjd- och sidvinkeln. När skytten övergår från målsökning till målföljning osäkrar skytten ro-

boten, vilket innebär att batterikylenheten kyler IR-målsökaren med argongas samtidigt som 

gyrot i målsökaren accelererar upp och elektroniken i övriga roboten värms; detta tar ca två 

sekunder. Under tiden målföljning pågår stödjer elektroniken i siktet skytten för att avgöra om 

målet är inom bekämpningsbart avstånd eller ej. När målet är inom porté låser roboten på målet 

och systemet avger en tonsignal och en ljussignal som gör att skytten uppfattar att roboten är 

klar att avfyras. Skytten avlossar därefter roboten och omladdning eller annan verksamhet kan 

Bild 2 Mistral MANPADS, publicerad med tillstånd av MBDA 
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påbörjas. Skulle skytten av någon anledning inte välja att skjuta kan ny mållåsning erhållas så 

länge argongasen i batterikylenheten räcker till. (Janes, 2017; Military periscope, 2015)  

 

Mistral 

Största bekämp-
ningsavstånd 

Längd 6000 m 
Höjd 3000 m 

Minsta bekämpnings-
avstånd och höjd 

Längd 600 m 
Höjd 0 m 

Verkan Robotens stridsdel väger sammanlagt 3 kg och består av 1 kg spräng-
ämne och ca 1500 volframkulor som mäter 5,1 mm styck. Roboten ut-
löses antingen vid anslag mot målet, alternativt när roboten befinner sig 
på ett avstånd lämpligt för att skapa en bra splitterbild. Roboten är så-
ledes försedd med ett zonrör som med laser mäter avståndet till det mål 
som ska bekämpas och ökar därmed sannolikheten för verkan mot 
framförallt mindre mål som UAVs. Stridsdelens utformning ger god 
effekt mot samtliga flygfarkoster, då vissa partier på både attackheli-
koptrar och närunderstödsflygplan utgörs av oskyddade delar som per-
foreras då de träffas av volframkulor. Mot lätt bepansrade fordon krävs 
dock RSV för önskad effekt. 

Mörkerförmåga Mistral kräver tillförsel av nattsikte för att erhålla mörkerförmåga. Den 
modell som finns tillgänglig är MATIS MP3, som är ett IR-sikte som 
arbetar i 3–5 µm området och ger ett synfält på 12°x2,5° och väger 6,4 
kg. IR-siktet som fästs på platsen för det ordinarie riktmedlet ger en 
visuell räckvidd på ca 20 km. Klassificering och identifiering av mål 
med IR-siktet går att utföra på avstånd upp till 3–5 km och därför bör 
IFF-systemet användas under mörker för att kunna verka på vapnets 
maximala avstånd.  

Allvädersförmåga Målsökaren arbetar i 3–5 µm (SWIR-bandet) vilket innebär att den har 
svårigheter att låsa i fuktdis och låg molnbas. 

Motverka vådabe-
kämpning 

 IFF saknas i skjutande enhet och systemlösningen kräver därmed till-
gång till extern IFF från radarsändare. Eftersom roboten är av typen 
fire-and-forget kan inga manuella åtgärder vidtas för att avbryta ett fel-
aktigt inlett bekämpningsförlopp, däremot autodestrueras roboten 14 
sekunder efter avfyring om den inte träffat sitt mål innan dess. 

Verkan under för-
flyttning 

I nuläget finns ingen färdig systemlösning som medger nyttjande av 
SAAB RWS i kombination med Mistral. Detta medför att systemet 
endast kan användas stillaliggande i lugnt vatten grupperat som MAN-
PADS på däck. 
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Reaktionstid (från 
upptäckt i målsökare 
till skott) 

I enlighet med beskrivningen avseende robotens skjutsekvens blir re-
aktionstiden ca 2–5 sekunder beroende på tiden det tar att erhålla mål-
låsning. 

Motmedelsresistens Mistral har en bildalstrande IR-målsökare som i stället för att mållåsa 
på den varmaste källan utnyttjar bildinformationen som inhämtas. För-
delen med denna målsökarteknik är att själva bilden analyseras så att 
motmedel som facklor kan diskrimineras. En bildalstrande målsökare 
kan även fungera mot mål som nyttjar bländsystem eftersom målsöka-
ren i de fallen låser på själva störkällan. Den forskning som sker på 
området indikerar att DEW (Directed Energy Weapon) som är en hö-
genergilaser ska kunna slå ut inkommande robotar med bildalstrande 
IR-målsökare. 
  
Då tekniken endast förekommer i olika demonstratorer och inte är ope-
rativ bedöms Mistral som ostörbar vid insats under den kommande 10-
årsperioden. 

Utbildningstid Befattningsutbildningen avseende simulatorträning och skarpskjutning 
uppskattas av författaren ta ca 2–3 veckor*. För en färdigutbildad skytt 
bedömer författaren att repetitionsutbildningstiden på 1–2 dagar ska 
räcka för att hantera typfallen. 
 
*Författaren har i avsaknad av data uppskattat värdena utgåendes från 
Stinger. Då Mistral har en enklare skjutsekvens och något mer stöd för 
skytten har en kortare utbildningstid ansatts för jämförelsen.  

Grupperingstid (ur-
lastning stridsbåt-
500m förflyttning-eld-
beredd) 

Systemet bärs i två bördor fördelat på sikte/lavett/nattsikte ca 15 kg 
samt robot 19 kg.  
Dager 6 minuter och 39 sekunder* 
Mörker 7 minuter och 34 sekunder* 
 
*Då grupperingstider för systemet inte kunnat prövas på samma ingå-
ende sätt som övriga system i jämförelsen har en uppskattning gjorts 
baserat tiderna för RBS 70 NG där respektive börda väger ungefär lika 
mycket och momenten för att montera ihop systemets olika delar är 
snarlika.  

Uthållighet Mistral erbjuder skytten en godtagbar uthållighet tack vare lavetten 
som möjliggör manövrering av systemet i sittande ställning utan belast-
ning för kroppen. Gränssättande blir skyttens förmåga att hålla kon-
centrationen på en tillräckligt hög nivå. Ett rimligt antagande baserat 
på erfarenheter från RBS 70/90-systemet med motsvarande arbetsergo-
nomi är att 3–4 personer kan upprätthålla hög eldberedskap över tid. 

Källor  (Neri, 2006, p. 457; FOI, 2015; Försvarsmakten, 2018; Janes, 2017; Caplan, 2014; Overton, 2011; Military periscope, 

2015; Janes, 2017; Försvarsmakten, 1994) 
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6.7.  RBS 70 NG 

Systemet i korthet 

RBS70 är ett ledstrålestyrt vapen som 

grupperas på trefotslavett. Systemet togs 

fram under 70-talet som ett resultat av 

luftförsvarsutredningen 1967, där slut-

satserna var att SAAB JA-37 Viggen 

skulle kombineras med ett korträckvid-

digt luftvärnssystem. Sedan slutet på 70-

talet har systemet varit operativt i den 

svenska armén och uppgraderats i flera 

omgångar. RBS 70 är till skillnad mot 

övriga system i jämförelsen inget fire 

and forget-system. RBS 70 har istället ett sikte som genererar en ledstråle av vertikala och 

horisontella lasersvep; dessa tas emot av roboten så den kan styras mot målet. Styrprincipen 

möjliggör således avfyring utan behov av mållåsning. RBS70 NG som är den senaste versionen 

av systemet har jämfört med tidigare versioner ett inbyggt IR-sikte och ett betydligt enklare 

skjutförfarande. Systemet är också flertalet kilo lättare än tidigare varianter. (Försvarsmakten, 

1994; Janes, 2017) 

Skjutsekvens 

Skytten erhåller invisningsinformation från radarsensorn i form av ton i headset och visuellt 

med riktningspilar i siktet. Skytten riktar omgående pjäsen i sida och höjd till dess att målet 

observeras i siktet, samtidigt som systemet osäkras på kommando från eldledaren. När målet 

kommit innanför robotens verkansområde vilket kan avläsas i siktet avfyras roboten. Skytten 

måste därefter följa målet i siktet intill dess att roboten träffat.  

  

Bild 3: RBS70 NG, publicerad med tillstånd från SAAB Dynamics 
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RBS 70 NG 

Största bekämp-
ningsavstånd och 
höjd 

Längd 8000m 
Höjd 5000m 

Minsta bekämpnings-
avstånd och höjd 

Längd 220m 
Höjd 0m 

Verkan Robotens stridsdel väger sammanlagt 3 kg och består av 1 kg spräng-
ämne, ca 3000 volframkulor och en pansarbrytande RSV-laddning med 
genomslagsförmåga på ca 10 cm pansar. Roboten utlöses antingen vid 
anslag mot målet, alternativt när roboten befinner sig på ett avstånd 
lämpligt för att skapa en bra splitterbild. Roboten är således försedd 
med ett zonrör som med laser mäter avståndet till det mål som ska be-
kämpas och ökar därmed sannolikheten för verkan mot framförallt 
mindre mål som UAVs. Stridsdelens utformning ger god effekt mot 
samtliga flygfarkoster. De oskyddade partierna på både attackhelikopt-
rar och närunderstödsflygplan perforeras av volframkulor, medan 
RSV-laddningen slår igenom den bepansrade yta som träffas av robo-
ten. Detta innebär att roboten med sin genomslagsförmåga även lämpar 
sig för bekämpning av lätt bepansrade fordon och mindre båtar. 

Mörkerförmåga RBS 70 NG med sitt inbyggda mörkersikte, har ett upptäcktsavstånd 
mot flygplan på ca 20km. Skytten kan om så krävs avfyra roboten och 
styra den manuellt till målträff utan låsning på målet, vilket inte är möj-
ligt med målsökarsystemen. Klassificering och identifiering av mål 
med IR-siktet går att utföra på avstånd upp till 3–5 km och därför bör 
IFF-systemet användas under mörker för att kunna verka på vapnets 
maximala avstånd. 

Allvädersförmåga RBS 70 NG kräver fri sikt till målet för att det skall kunna bekämpas. 
Systemet har skytten med i loopen, vilket innebär att denne kan be-
kämpa de mål som optiskt kan observeras. Felaktiga mållåsningar eller 
målfångningsproblem orsakat av starkt solljus, varma klipphällar eller 
andra terrängföremål undviks därmed. Siktet arbetar i 7–9 µm 
(MLWIR/LWIR-bandet) vilket innebär att den har svårigheter att se i 
fuktdis. 

Motverka vådabe-
kämpning 

 IFF kan integreras i skjutande enhet, då styrs den därifrån automatiskt 
och/eller manuellt. Den kan också integreras i radarn och då är det där-
ifrån den styrs. Utöver igenkänningssystem så kan skytten när som 
helst i robotens flygbana avbryta insatsen och låta roboten gå till deto-
nation. 
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Verkan under för-
flyttning 

RBS 70 NG är i nuläget färdigutvecklat i version som MANPADS. Det 
utvecklingssteg som ligger närmast efter detta är fordonsintegration av 
systemet med SAAB RWS. Detta medför att systemet endast kan an-
vändas stillaliggande i lugnt vatten grupperat som MANPADS på däck. 

Reaktionstid (från 
upptäckt i målsökare 
till skott) 

RBS 70 NG har inget behov av mållåsning innan skott, utan det skytten 
ser i siktet kan bekämpas utan behov av mållåsning. Detta tar ca 1 se-
kund. 

Motmedelsresistens RBS 70 NG är ett ledstrålestyrt system, vilket innebär att skytten op-
tiskt måste följa och styra roboten mot målet under hela bekämpnings-
förloppet. Det finns inget motmedel som kan störa tekniken, utan det 
enda som kan göras för att undgå bekämpning är att antingen bekämpa 
skytten, eller flyga utanför robotens räckvidd alternativt skyttens syn-
fält. 

Utbildningstid RBS 70 NG har till skillnad mot tidigare versioner utvecklat systemet 
för att enklare kunna handhas. Den mest påtagliga utvecklingen är den 
automatiska målföljningen som gör att skytten efter endast någon tim-
mes träning hanterar de flesta skjutfallen. För att kunna handha syste-
met fullt ut även i de mest komplexa skjutfallen erfordras ca 1–2 veck-
ors utbildning. 

Grupperingstid  
(urlastning ur strids-
båt-500m förflyttning-
eldberedd) 

Systemet bärs i tre bördor fördelat på sikte 28 kg, lavett 19 kg och robot 
14 kg.  
Dager 6 minuter och 39 sekunder* 
Mörker 7 minuter och 34 sekunder* 
 
*Tiderna är uppmätta med ett äldre och tyngre system: sikte 35 kg, la-
vett 25 kg och robot 15 kg 

Uthållighet 
RBS 70 NG i utförande som MANPADS, erbjuder skytten en godtag-
bar uthållighet tack vare lavetten som medför att skytten kan manövrera 
systemet i sittande ställning utan belastning för kroppen. Gränssättande 
blir skyttens förmåga att hålla koncentrationen på en tillräckligt hög 
nivå. Ett rimligt antagande baserat på tidigare erfarenheter från RBS 
70/90 är att eldenhetens bemanning på 3–4 personer genom skiftgång 
kommer kunna upprätthålla en hög eldberedskap över tid. 
SAAB Dynamics utvecklar f.n. en fjärrstyrd lavett till RBS 70 NG, som 
ersätter skytten och därmed ger en högre tillgänglighet på systemet. 
Detta kräver dock kompletterande anskaffningar och ingår ej i system-
lösningen. 

Källor: (Försvarsmakten, 1994; Försvarsmakten, 2018; SAAB, 2018; Sandru, 2013) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 37 (57)  
Andreas Holmberg 
1MT019 2018  2018-05-24  
 
 
7. Resultat 

I efterföljande tabell redovisas de poäng som systemen erhållit i undersökningen. I tabellen har 

kraven inordnats i indikatorgrupperna verkan i enskild insats, kapacitet att genomföra insats 

och sårbarhet, risker och överlevnadsförmåga. Kraven redovisas i viktordning, där kravet med 

högst vikt redovisas först.  

Godhetstalen, inom parantes, har satts utifrån hur väl systemen möter respektive krav. Kriterier 

för respektive godhetstal och krav framgår i föregående kapitel, men kan sammanfattas enligt 

följande: 

0: Systemet uppfyller inte kravet till en acceptabel nivå 

1: Systemet möter kravet med vissa begränsningar 

2: Systemet möter kravet utan begränsningar 

3: Systemet överpresterar mot ställt krav 

Poängen, i fet stil, är summan av respektive godhetstal multiplicerat med viktfaktorn för aktuellt 

krav. Poängen för respektive krav räknas sedan samman för respektive indikatorgrupp för att 

erhålla ett resultat.  
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7.1. Resultat - Verkan i enskild insats 

System 

Krav 
Stinger Mistral RBS70 NG VIKT 

Verkan i enskild insats 

Största bekämp-
ningsavstånd och 
höjd  

(Verkan i enskild in-
sats)  

Avstånd 4800 m 

Höjd 3000 m  

Bekämpar på kortare avstånd än 
samtliga hotsystem. 

Avstånd 6000 m 

Höjd 3000 m 

Bekämpar på samma avstånd som hotsy-
stemen uppträder i typfallen. 

Avstånd 8000 m 

Höjd 5000 m 

Bekämpar på större avstånd.  

3 

Poäng 3 (1) 6 (2) 9 (3) 3 

Verkan 

(Verkan i enskild in-
sats) 

Kräver direktträff. Systemet har 
god verkan mot UAV och obe-
pansrade flygfarkoster. Begrän-
sad verkan mot bepansrade at-
tackhelikoptrar och närunder-
stödsflygplan. 

Zonrör, volframkulor och hög laddning-
svikt ger god verkan mot UAV, samtliga 
helikopter- och flygplanstyper samt 
mindre båtar. Ej lätt bepansrade fordon. 

Zonrör, RSV och splitter ger god 
verkan mot UAV, samtliga helikop-
ter- och flygplanstyper samt mindre 
båtar och lätt bepansrade fordon. 

3 

Poäng 6 (2) 9 (3) 9 (3) 3 
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System 

Krav 
Stinger Mistral RBS70 NG VIKT 

Motmedelsre-
sistens 

(Verkan i enskild in-
sats) 

IR-facklor som förekommer på 
flertalet helikopter- och flyg-
planstyper stör ut målsökaren i 
en tredjedel av fallen.  

Högenergilaser kan förstöra målsökaren, 
men dessa finns ej operativa på förband i 
nuläget. 

Ledstrålestyrd robot som saknar 
störbar målsökare. 

2 

Poäng 0 (0) 4 (2) 6 (3) 
2 

Minsta bekämp-
ningsavstånd 

(Verkan i enskild in-
sats) 

200 m 600 m 220 m 

1 

Poäng 3 (3) 2 (2) 3 (3) 
1 

Summa  

(Verkan i enskild in-
sats) 

12 21 27  
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7.2. Resultat – Kapacitet att genomföra insats 

System 

Krav 

Stinger Mistral RBS70 NG VIKT 

Kapacitet att genomföra insats 

Mörkerförmåga 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Förutsätter tillfört mörkersikte, 
och mål måste klassificeras med 
IFF. Upptäcktsavstånd 8–30 km. 

Förutsätter tillfört mörkersikte, och mål 
måste klassificeras med IFF för att kunna 
verka på vapnets maxporté. 

Upptäcktsavstånd på 20 km, måste 
klassificeras med IFF för att kunna 
verka på vapnets maxporté. 

3 

Poäng 9 (3) 9 (3) 9 (3) 3 

Allvädersför-
måga 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Tveksam funktionalitet i aktuella 
väder och miljöförhållanden. 

Sämre i fuktdis. Sämre i fuktdis, men något mindre 
känslig än IR-målsökare som ställer 
högre kontrastkrav. 3 

Poäng 0 (0) 6 (2) 6 (2) 3 

Uthållighet 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Systemets ergonomi medger att 
en operatör kan hålla hög eldbe-
redskap i max en timme. 

Systemet erbjuder ergonomi som medför 
att en operatör kan bemanna systemet i 
hög eldberedskap i flera timmar. 

Systemet erbjuder ergonomi som 
medför att en operatör kan bemanna 
systemet i hög eldberedskap i flera 
timmar.  

2 

Poäng 2 (1) 4 (2) 4 (2) 2 
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System 

Krav 

Stinger Mistral RBS70 NG VIKT 

Verkan under 
förflyttning 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Endast som MANPADS i lugnt 
vatten. 

Endast som MANPADS i lugnt vatten. Integrationslösning till SAAB RWS 
under utveckling, men i nuläget 
endast som MANPADS i lugnt vat-
ten. 

2 

Poäng 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 

Reaktionstid (an-
passat till typfall) 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

8 sekunder, möter kraven i me-
dellånga förlopp. 

2–5 sekunder, möter kraven i snabba för-
lopp. 

1 sekund, möter kraven i snabba 
förlopp. 

2 

Poäng 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

4 (2) 6 (3) 6 (3) 
2 

Utbildningstid Grundutbildning 4 veckor. 

Repetitionsutbildning 1–2 dagar. 

Grundutbildning 2–3 veckor. 

Repetitionsutbildning 1–2 dagar. 

Grundutbildning 2 veckor. 

Repetitionsutbildning 1–2 dagar. 
1 

Poäng 2 (2) 2 (2) 2 (2) 
1 
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System 

Krav 

Stinger Mistral RBS70 NG VIKT 

Grupperingstid 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

Dager 4 minuter och 45 sekunder 

Mörker 6 minuter och 3 sekun-
der. 

Dager 6 minuter och 39 sekunder. 

Mörker 7 minuter och 34 sekunder. 

Dager 6 minuter och 39 sekunder. 

Mörker 7 minuter och 34 sekunder. 

1 

Poäng 3 (3) 2 (2) 2 (2) 1 

Summa 

(kapacitet att genom-
föra insats) 

22 31 31  
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7.3.  Resultat – Sårbarhet, risker eller överlevnadsförmåga 

System 

Krav 

Stinger Mistral RBS70 NG VIKT 

Sårbarhet, risker eller överlevnadsförmåga 

Motverka våda-
bekämpning 

IFF och autodestruktion efter 19 
sekunder. 

IFF och autodestruktion efter 14 sekun-
der. 

IFF och möjlighet att när som helst 
i robotens bana tvinga den till deto-
nation. 

1 

Poäng 2 (2) 2 (2) 3 (3) 1 

Summa 2 2 3 1 

.  
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7.4.  Sammanställt resultat 

System 

Indikator 

Stinger Mistral RBS70 NG 

Verkan i enskild 

insats 

12 21 27 

Kapacitet att ge-

nomföra insats 

22 31 31 

Sårbarhet, risker 

och överlevnads-

förmåga 

2 2 3 

Summa 26 54 61 
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8. Analys 

8.1.  Analys - Verkan i enskild insats 

Inom indikatorgruppen kunde ett ofördelaktigt resultat skönjas för Stinger, som indikerade en 

otillräcklig förmåga att nå verkan i enskild insats. Detta härleddes främst till systemets korta 

räckvidd i kombination med dess undermåliga motmedelsresistens. Den preliminära slutsatsen 

av detta är att betydligt fler eldenheter skulle krävas för att uppnå ett godtagbart resultat. Fler 

eldenheter i sin tur skulle medföra konsekvenser för ekonomi och personalåtgång. Om ett ax-

elburet vapen efterfrågas, bör ett system med annan målsökartyp och bättre räckviddsprestanda 

eftersträvas. 

Till skillnad mot Stinger mötte Mistral och RBS70 NG till synes samtliga krav inom indikator-

gruppen, om än med fördel för RBS70 NG. RBS70 NG särskilde sig främst genom dess större 

bekämpningsavstånd i höjd och längd, kombinerat med dess större förmågebredd avseende 

måltyper, se figur 3 och 4. Sett till skillnaderna i motmedelsresistens bör man beakta den ut-

veckling som sker på området. Idag kraftsamlas utvecklingen till tekniker som stör eller förstör 

robotar med bildalstrande IR-målsökare (FOI, 2015). En sådan teknikutveckling kan vara svår 

att förutsäga, men indikerar att RBS70NG kan vara tekniskt relevant och därmed militärt effek-

tivt något längre än jämförda system. Sammantaget betyder detta att RBS70 NG med sin större 

förmågebredd vad avser bekämpningsavstånd och valbara måltyper ger amfibiebataljonen en 

större flexibilitet i hur systemet kan nyttjas. Det kan tyckas vara en överflödig förmåga att kunna 

bekämpa lätt bepansrade fordon, men i de nyckfulla förhållanden som en landstigning innebär 

kan förmågan få avgörande betydelse. Vad avser motmedelsutvecklingen kan det utmynna i ett 

effektivt sådant inom en 10-årsperiod. Detta skulle i så fall innebära att robotar med bildals-

trande IR-målsökare kommer kräva nya skjutfall för att uppnå målmättnad alternativt ett behov 

av uppgraderingar med okänd ekonomisk konsekvens. 

 

 

Figur 3 Bekämpningsbara måltyper Figur 2 Verkansområde 
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8.2. Analys - Kapacitet att genomföra insats 

Mellan Mistral och RBS70 NG upplevdes ingen avgörande skillnad avseende systemens uthål-

lighet, utan båda systemen mötte kraven. Stinger däremot gav skytten betydligt kortare uthål-

lighet i framförallt de högre eldberedskapsgraderna, då vapnet på dryg 17 kg förväntas vara 

upplyft på axeln för omedelbar målfångning och skott. Slutsatsen av detta är att om Stinger ska 

väljas behöver systemet kompletteras med ett stativ eller lavett för att underlätta för skytten. 

Detta skulle samtidigt innebära att reaktionstiden som i nuläget är undermåligt för Stinger 

skulle kortas ned väsentligt. 

En brist samtliga system uppvisade i jämförelsen var förmågan till verkan under förflyttning, 

där inget av systemen uppvisade en färdig integrationslösning med SAAB RWS. Inom SAAB 

pågår utveckling för att integrera RBS70 NG med SAAB RWS, men den är ännu inte färdig. 

De övriga tillverkarna har ingen sådan utveckling planerad, vilket sannolikt förklaras med att 

både Stinger och Mistral utvecklat egna motsvarigheter till SAAB RWS och därmed ligger 

längre fram i utvecklingen. Det bör därför i sammanhanget repeteras att valet av SAAB RWS 

för denna studie grundade sig på en redan gjord anskaffning och att en nyanskaffning av en 

annan modell förefaller orealistisk. Till dess att utvecklingen gått så långt att något av systemen 

kan uppvisa en färdig integrationslösning är amfibiebataljonen hänvisade till taktikanpassning. 

Detta kan ske genom att ”hoppa bock” och snabbgruppera systemen i omedelbar närhet till den 

båt man färdas i vilket kommer ge negativa konsekvenser på både förbandets tempo, och för-

mågan att verka då strandlinjen på en ö sällan medger vare sig bra skydd eller särskilt god sikt. 

I förlängningen medför detta en ökad risk för förbandet under förflyttningar. 

Inom indikatorgruppen har ingen skillnad tillskrivits systemens mörkerförmåga. Detta ska be-

aktas ur två perspektiv. För det första så har kravet varit kopplat till vapnets maximala bekämp-

ningsavstånd, vilket för Stinger är relativt kort och därmed nedgår också kravet på mörkerhjälp-

medlet. För det andra så har endast RBS70 NG mörkerkapacitet inbyggt i systemet från start 

medan de övriga två systemen tillförts utrustning för denna jämförelse. Detta innebär att en 

eventuell anskaffning av Stinger eller Mistral också medför behov av komplettering med IR-

sikten. Den tredje innebörden är att en eventuell uppgradering av själva roboten så den ges 

motsvarande eller bättre räckviddsprestanda än RBS70 NG också kan medföra behov av en ny 

bättre mörkerutrustning. 
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Vid granskning av systemens allvädersförmåga uppvisade Stinger återkommande problem med 

målfångning orsakade av varma terrängföremål, solreflexer i vattnet och i vissa fall även moln. 

Den preliminära slutsatsen som kan dras av detta är att systemet inte är framtaget för de förhål-

landen som svensk kust utgör och därmed inte lämpar sig för en amfibiebataljon. För de övriga 

systemen har ingen avgörande skillnad noterats utom på en punkt och där är det återigen mål-

sökarprincipen som spelar in. För Mistral krävs en tillräckligt hög kontrast för att erhålla mål-

låsning och därmed medge att roboten avfyras, medan RBS70 NG hypotetiskt klarar sig bättre, 

då det är skytten som oberoende av kontrast väljer när detta ska ske. Denna osäkerhet behöver 

inte medföra någon avgörande betydelse, men bör däremot granskas noggrant vid eventuella 

prov och försök. 

När det gäller systemens utbildningstid uppvisade Stinger det mest överraskande resultatet. Det 

förväntade resultatet var att Stinger i likhet med ett pansarskott skulle kunna användas som ett 

förstärkningsvapen med endast någon dags utbildningstid. Så var inte fallet utan tvärtom har 

Stinger behäftats med en längre grundutbildningstid än övriga system, något som härleds till 

systemets obefintliga stöd till skytten. Till skillnad mot jämförda system tvingas skytten ut-

veckla förmågan att beräkna avstånd, vinklar och framförpunkter för att kunna nyttja systemet 

i mer komplexa skjutfall, något som kräver mycket träning. Med viss försiktighet innebär detta 

att hypotesen om att något system skulle kunna nyttjas som förstärkningsvapen på gruppnivå 

kan falsifieras. 

Vid en granskning av systemens olika grupperingstid blev resultatet det förväntade, d.v.s. 

Stinger hade en fördel mot sina konkurrenter, som även de klarade kravbilden. I denna jämfö-

relse föregicks grupperingen av en förflyttning på 500 m i skärgårdsterräng. En längre förflytt-

ning till fots är inte alltid nödvändig och i de fallen utmärker sig Stinger än mer med sin grup-

peringstid på ca 10 sek till skillnad mot konkurrenternas 30 sek. Detta kan vara avgörande i 

situationer där en skytt behöver gruppera ombord på en stridsbåt vid ett snabbt uppkommande 

hot under t.ex. förflyttning. 
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8.3.  Analys - Sårbarhet, risker eller överlevnadsförmåga 

I den aktuella indikatorgruppen identifierades inga avgörande skillnader mellan systemen. 

RBS70 NG har i viss mening en utökad möjlighet att förhindra vådabekämpning eftersom sy-

stemet medger att skytten kan styra om roboten i flygbanan alternativt låta den gå till detonat-

ion. Denna marginella skillnad har ingen identifierad påverkan på amfibiebataljonen. 

8.4.  Sammanfattande slutsatser och svar på frågeställningen 

I de typfall studien prövat systemen mot uppvisade Stinger oväntade brister i några viktiga 

avseenden, där målsökartypen var den gemensamma nämnaren. Målsökarens svårigheter att 

särskilja motmedel från verkliga mål i kombination med svårigheterna att erhålla mållåsning i 

den miljö som utgjordes av svensk kust gjorde att Stinger inte mötte ställda krav. Den samman-

fattande slutsatsen av detta blir att Stinger i den version som prövats är direkt olämplig för 

amfibiebataljonen. Slutsatsen ska dock inte tolkas som att axelburna system per se diskvalifi-

ceras, då Stinger uppvisade goda resultat vid rörligt uppträdande till fots. 

Sett till Mistral så har systemet i allt väsentligt mött ställda krav och uppfyller därmed de behov 

som en amfibiebataljon ställer med undantag för förmågan till verkan under förflyttning, där 

inget av systemen levde upp till förväntningarna. Utöver det så skulle ett större bekämpnings-

avstånd i kombination med förmågan att verka mot lätt bepansrade mål vara till gagn. 

Efter ovanstående analys blir den sammanfattande slutsatsen och tillika svaret på uppsatsens 

frågeställning att RBS70 NG är det system som har störst potential att vara militärt effektivt 

när det nyttjas av en amfibiebataljon i kustförsvarsoperationer mot en motståndare som till-

lämpar OTH-taktik.  
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9. Diskussion 

Denna studie har jämfört tre burna luftvärnssystem utifrån en begränsad mängd kravställningar. 

Arbetet har genomförts som en teoretisk studie utan praktiska prov eller simuleringar. Syftet 

med undersökningen, har varit att med multimålmetod och delar av Andersson et al. (2015) 

koncept för militär nytta, undersöka vilket luftvärnssystem som bäst möter amfibiebataljonens 

krav på militär effektivitet i en given kontext. Vidare har syftet varit att undersöka om multimål-

metoder per se är lämpliga för denna typ av studier. 

9.1.  Diskussion rörande resultatet 

RBS 70 NG har i denna studie uppvisat störst potential att vara militärt effektivt, något som 

skiljer sig mot tidigare forskning. Sandru (2013) bedömer Mistral som ett bättre alternativ. För 

att bättre förstå skillnaderna i resultatet, kan en kort sammanfattning av målsökardiskursen tjäna 

sitt syfte. 

Ledstrålestyrda vapen, i likhet med RBS70 NG, har en styrprincip som innebär att robotens 

flygbana sammanfaller med siktlinjen mellan skytten och målet. Principen erfordrar fri sikt 

mellan skytten och målet under hela bekämpningsförloppet. Roboten måste flyga hela sin di-

stans till målet innan omladdning kan ske och nästa robot avfyras. Detta betyder att om målet 

manövrerar så det hamnar i skyl misslyckas bekämpningen. En annan innebörd är att om flera 

mål uppträder inom en kort tidsrymd, t.ex. vid skydd av ett skyddsobjekt som utsätts för kryss-

ningsrobotanfall, mättas systemet omgående. (Luftvärnsregementet, 2011)  

Utifrån detta perspektiv kan vi dra två slutsatser som möjligen förklarar Sandrus resultat: Den 

ena är att Lv-robotsystem med målsökarstyrning medger större grupperingsfrihet, eftersom fri 

sikt endast erfordras momentet innan och under skjutögonblicket. Den andra är att det finns en 

teoretisk möjlighet att bekämpa fler mål samtidigt ¾ Varför fick då inte dessa fördelar genom-

slag i denna studie? 

Skillnaderna i amfibiebataljonens uppträdande jämfört med en luftvärnsbataljon är flera. För 

det första grupperar amfibiebataljonen till skillnad mot Lv-bataljonen i de flesta fallen vid kus-

ten, något som underlättar åtkomsten till grupperingsplatser med långa observationsavstånd. 
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För det andra skyddar sällan amfibiebataljonen ett enskilt objekt, som kan bli föremål för mätt-

nadsanfall, utan grupperar över stora ytor och bidrar till att skydda hela förbandets gruppering. 

För det tredje skulle flermålsförmåga med MANPADS kräva en annan konstruktionslösning, 

där flera robotar kan avfyras samtidigt utan tidskrävande omladdningar. En sådan konstruktion 

skulle med all sannolikhet bli för tung att bära, med tanke på varje robots vikt. 

Typfallens utformning har således varit av central betydelse för det slutliga resultatet. Hade 

typfallen utspelat sig på fastlandet, hade sannolikt kravet på grupperingsfrihet identifierats som 

viktigt, något som mot ovanstående resonemang kunnat påverka resultatet. 

Finns det då inget typfall som kunnat lyfta fram Stingers särart? Jämfört med Mistral och 

RBS70 NG är Stingers stora förtjänst dess bärbarhet. Ett typfall som utspelat sig i en kontext 

där Storland lyckats etablera sig på svensk kust och amfibiebataljonen lösts upp i mindre grup-

per, hade möjligen accentuerat betydelsen av bärbarhet ytterligare. Då skulle Stinger kunnat 

nyttjas av små patruller som dolt innästlat till positioner nära Storlands etablerade landnings-

platser och där, på korta bekämpningsavstånd visat systemets fulla potential. 

9.2.  Diskussion rörande metoden 

Det är svårt att diskutera resultatet utan att beröra metoden. Andersson et al. (2015) koncept har 

i kombination med valet av multimålmetod visat sig användbar om än med vissa osäkerheter. 

Multimålmetoder är enkla att ta till sig och ger en bra överblick över fältet som studeras. Det 

bör dock beaktas, att de värden som efter ett kvalitativt resonemang översätts till siffror, tende-

rar ge intrycket av att resultatet erhållits med en kvantitativ metod. Detta kan medföra att resul-

tatets validitet omedvetet skrivs upp av mottagaren och kan leda till alltför långtgående slutsat-

ser och felaktiga beslut. 

En annan upplevd osäkerhet med vald metod var risken för bias. För att hantera osäkerheterna 

nyttjades tre olika expertgrupper för känslighets- och variationsanalys. Analysen syftade till att 

kvalitetssäkra urvalet av typfall, krav, godhetstal och vikter. Det medvetna urvalet av expert-

grupper gav tre viktiga perspektiv: 
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Den första gruppen, användarna och kravställarna, bidrog enligt förväntan med ett tydligt an-

vändarperspektiv. Typfallens utformning och faktorer som påverkar taktiken, officeren och sol-

daten gavs central betydelse i diskussionen. Gruppen vidimerade efter granskning typfallens 

relevans och fokuserade variationsanalysen till att förädla kravformuleringarna för respektive 

godhetstal. I två fall uppmärksammades krav som givits för hög betydelse för den militära ef-

fektiviteten, vilket medförde en reducering av kravets vikt i den slutliga modellen. 

Den andra gruppen, forskarna, bidrog med sin långa erfarenhet av studier inom sakområdet till 

att i sin känslighetsanalys uppmärksamma krav där obetydliga skillnader mellan systemens för-

mågor kunnat ge oproportionerligt utfall i resultatet. Vidare framförde gruppen kritik mot att 

låta vikter för respektive krav fördelas i procent; något som var författarens intention i inled-

ningen av studien. Gruppen anförde två huvudsakliga argument som medförde att poängfördel-

ning slutligen valdes: För det första medför procentuell viktfördelning svårigheter att tillföra, 

ta bort eller vikta om krav, då kravlistan i sin helhet måste ses över, eftersom principen pro-

centfördelning bygger på att samtliga krav bidrar till den totala summan av en förmåga d.v.s. 

100%. För det andra så erfordras en särskild analys med tillhörande motivering och omfördel-

ning av vikt efter varje kravändring. 

Den tredje gruppen, tillverkarna fokuserade i likhet med användarna och kravställarna till typ-

fallens utformning och de krav som extraherats. Gruppen belyste några mindre problem med 

typfallens utformning som i sig inte påverkade urvalet av krav, men som höjde kvalitén i des-

amma. I något fall underströks vikten av enskilda krav som i någon mening accentuerade de 

egna systemens särarter. Detta påverkade inte urvalsfaktorerna, men belyste i någon mening de 

principiella skillnaderna mellan systemen. 

Samtliga grupper i synnerhet den första och tredje, har i någon mening begränsad tendensfrihet. 

Det har paradoxalt nog bidragit positivt till studien, då de med sina olika expertiser och intres-

sen betraktat samma problem ur olika perspektiv. Att nyttja externa grupper för känslighets- 

och variationsanalyser rekommenderas då multimålmetoder nyttjas. 

Trots expertgruppernas stöd förelåg det svårigheter med att inordna kraven i rätt indikatorgrupp. 

Vid flertalet tillfällen visade krav på beroenden mellan varandra som t.ex. mörkerförmåga och 

förmågan att motverka vådabekämpning. Det förefaller vara ett rimligt resonemang, att hänföra 

skyttens förmåga att särskilja vad denne ser i mörker, till att undvika vådabekämpning. I detta 
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fall förlades dock kravet till indikatorgruppen kapacitet att genomföra insats med motivet att, 

om skytten inte kan observera mål i mörker, uteblir insatser under stora delar av dygnet. Det 

angivna exemplet kan överföras på flertalet andra identifierade krav och belyser svårigheterna 

med modellen och därmed risken för att en felaktig sammanvägning görs. 

En alternativ multimålmetod som författaren introducerades för sent i studien var House of 

quality. Fördelen med metoden är att samma krav kan nyttjas i flertalet indikatorgrupper, vilket 

eliminerar risken för att krav inordnas fel som i föregående exempel med mörkerförmåga. Vi-

dare indikerar modellen vilka inbördes påverkan de olika kraven har på varandra i både positiv 

och negativ bemärkelse. Detta påvisar i förekommande fall ett tydligt samband mellan vilka 

krav som gemensamt bidrar till samma förmåga, eller omvänt motverkar varandra. T.ex. så kan 

kravet på allvädersförmåga och kort grupperingstid påverka varandra mycket negativt, då en 

god allvädersförmåga erfordrar radarmålsökare vilket gör systemet så tungt att det knappas kan 

betraktas som bärbart. 

Ytterligare en faktor som varit betydande för utfallet är den data som legat till grund för jämfö-

relsen. De uppgifter som lämnats från tillverkarna har i flertalet fall skiljt sig från informationen 

som erhållits från övriga källor. I förekommande fall har artiklar som genomgått peer-review 

eller tidigare hemligstämplade försöksrapporter givits företräde vid nyttjandet av data, medan 

det i övriga fall efter granskning gjorts en sammanvägd bedömning. I något enstaka fall har 

tyvärr uppgifter inte kunnat inhämtas vilket frambringat nödvändiga uppskattningar av förfat-

taren. 

9.3.  Sammanfattande diskussion 

Vilken relevans har slutsatsen för denna studie och är den tillämpbar för någon annan? 

Som konstaterats är resultatet endast giltigt mot de typfall och krav som nyttjats i studien. Vi-

dare måste resultatet handskas med försiktighet trots att all data beaktats ur ett källkritiskt per-

spektiv. En kompletterande jämförelse med tillgång till hemliga data kombinerat med simule-

ring och faktiska prov krävs innan slutsatsen kan ges ett mer giltigt företräde och validitet. 

Resultatet ska för den delen inte förringas; det tillför redan nu en ökad förståelse för vad som 

bidrar till militär effektivitet vid genomförande av kustförsvarsoperationer. Resultatet är för-

visso riktat mot amfibiebataljonen, men kan i stora delar överföras till finska Nylands brigad. 
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De delar flertalet faktorer som: taktiska uppgifter, miljö, hotbild och nyttjar i likhet med amfi-

biebataljonen vapenstationen SAAB RWS (Försvarsmakten, 2016; SAAB Group, 2012). 

Även om RBS70 NG visat sig vara det system som uppvisat störst potential att vara effektivt i 

de olika typfallen, är en relevant fråga att ställa, vilken effekt som egentligen krävs för att fram-

tvinga en taktikanpassning hos motståndaren? Räcker ett mindre kvalificerat luftvärnssystem 

eller krävs det tvärtom ett mer potent dito? Försvarsmaktens behov av att med trovärdig för-

måga åstadkomma s.k. tröskeleffekt och därigenom verka krigsavhållande kommer genast upp 

i tanken. Att besvara frågan huruvida tillförsel av luftvärnsrobotar bidrar till tröskeleffekten har 

inte varit studiens syfte och lär heller aldrig få sitt svar, men precis som en god sjukvårdsför-

måga bidrar till en inre trovärdighet och stärkt moral i ett förband, så bidrar ett tillfört luftvärns-

system med all sannolikhet detsamma ¾ något som inte ska underskattas. 

10. Fortsatta studier 

Då denna teoretiska studie inte gett alla svar, behöver ytterligare kunskap tillföras för att kunna 

värdera den militära effektiviteten i sin helhet. 

Genom simulering med OPAL (operationell analys av luftvärn) som FOI disponerar, skulle 

ytterligare fördjupning kunna ske. OPAL medger värdering av systemens verkansområde, mål-

sökarprestanda, manöverförmåga, hastighet samt hur terrängmask för både sensor och skytt 

påverkar bekämpningsmöjligheterna. En simulering skulle inte bara fördjupa kunskaperna 

kring ovanstående faktorer, utan även svara på hur stort antal sensorer respektive eldenheter 

som skulle krävas för att klara typfallen. 

Genom praktiska prov skulle resultaten från denna studie och en eventuell simulering kunna 

verifieras eller justeras. De tydligaste behoven av praktiska prov härleds till svårigheterna att 

bedöma systemens grupperingstider, allvädersförmåga och förmåga till verkan under förflytt-

ning. Praktiska prov skulle också bredda förståelsen kring systemens särarter där faktorer som 

användarvänlighet, lastbarhet och grupperingsfrihet skulle kunna synliggöras. Vidare skulle sy-

stemens fältmässighet kunna värderas. D.v.s. systemens förmåga att klara de tämligen tuffa 

påfrestningarna som uppstår vid användning, då systemen utsätts för stötar, slag, väta, kyla och 

värme. 
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Utöver behovet av att fortsatt utreda den militära effektiviteten har typfallen i studien påvisat 

behovet av radarsensor för invisning och ett adekvat reservsystem för redundans, t.ex. IR-spa-

nare. Mot den bakgrunden skulle en studie som undersöker olika radarsystem och IR-spanare 

tillföra nödvändig kunskap så att mesta möjliga effekt kan utvinnas ur de befintliga vapensy-

stemen oavsett om de är avsedda för luft-, sjö- eller markmål. 
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