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Militär nytta på stridsteknisk nivå – SUAV-system och CUAS 

Sammanfattning: 

Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) 

och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). 

Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har 

observerats i både Syrien och Ukraina. I den ryska armén har de sett framgångsrik 

användning i samverkan med befintliga artillerisystem. 

Syftet med detta självständiga arbete är att analysera och förstå de effekter som tekniken har 

på militära operationer. I detta arbete används det militärtekniska konceptet ’militär nytta’ 

Andersson m.fl. (2015) i kombination med Johnsonkriteriet som används för att beräkna 

räckvidden på infraröda sensorer. Tillsammans med användningen av systemanalys och 

scenariobaserade metoder, har stridstekniska obemannade luftfarkostsystem och tekniska 

system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster värderats med konceptet militär 

nytta. 

Slutsatserna från detta arbete visar att stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har en 

god militär nytta då de används mot en motoriserad skyttebataljon (militär aktör), i 

förberedelsefasen av en fördröjningsstrid (kontext). Vid värderingen av de två tekniska 

systemalternativen som motverkar obemannade luftfarkoster; eldvapensystem och 

robotsystem, har bärbara luftvärnsrobotsystem bedömts ha en bättre militär nytta än 

automatkanonsystem på grund av dess möjliga användning i avsuttna operationer. 

Nyckelord: CUAS, Framväxande hot, Infraröda sensorer, Johnsonkriteriet, Kritiska 

sårbarheter, Luftvärn, Militär nytta, Motoriserad skyttebataljon, SUAV. 
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Military utility on the technical level – Small UAVs and CUAS 

Abstract: 

This independent project studies Small Unmanned Aerial Vehicles and potential Counter 

Unmanned Aerial Systems. The usage of Small Unmanned Aerial Systems has grown 

rapidly and has seen use in warfare in both Syria and Ukraine. In the Russian armed forces, 

they have seen successful use when used in combination with legacy artillery systems. 

The purpose of this independent project is to analyse and understand the effects that 

technology has on military operations. In this project, a military-technology concept called 

‘military utility’ Andersson et al. (2015) is used in combination with the Johnson criteria 

which is used to calculate infrared sensor range. Together with the use of systems analysis 

and scenario-based methods, Small Unmanned Aerial Vehicles and two identified Counter 

Unmanned Aerial System alternatives have been assessed with the military utility concept. 

The conclusions of this independent project show that Small Unmanned Aerial Vehicles 

have a good degree of military utility when used against a motorized infantry battalion 

(military actor), in the preparatory phase of a delay operation (context). When assessing the 

two Counter Unmanned Aerial System alternatives; gun-based systems and missile air 

defence systems, man-portable air-defence systems have, because of their possible use in 

dismounted operations, been considered to have a greater military utility in comparison to 

autocannon systems. 

Key words: Counter-air defence, Critical gaps, CUAS, Emerging threats, Johnson criteria, 

Military utility, Motorized infantry battalion, Small UAV, Thermal imaging. 
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Begreppsförklaring 

Behov – Något en eller flera intressenter erfordrar för att hantera ett problem, lösa en uppgift 

eller uppnå ett mål. Behov kan inkludera ett mått på den effekt som förväntas då behovet 

uppfylls – en nytta.1 

Brigad – Balanserad allsidigt sammansatt stridsgrupp där manöverförband och understödjande 

funktioner samverkar för att gemensamt lösa en uppgift, den optimala organisationsformen för 

strid på marken.2 

CUAS – Motverkan av obemannade flygsystem, (eng.) Counter Unmanned Aircraft System. 

Funktion – En uppgift som ett system kan utföra, till exempel flygunderstöd för ett 

förbandssystem och vattenrening för tekniskt system. I ett tekniskt system avser funktion i 

första hand vad materiel-i-fokus med dess stödmateriel ska kunna utföra.3 

Förbandssystem - Ett sociotekniskt system där människan är central för systemets syften.4 

Förmåga – Begreppet förmåga betyder att kunna utföra något och utföra det väl.5 

HPM – Icke-kinetiskt vapen. Elektromagnetisk puls med hög toppeffekt som temporärt eller 

permanent kan försätta målelektronik ur funktion, (eng.) High Power Microwave.6 

Identifiera – Särskiljningen av klassificerade mål, urskilja och bestämma vad det är, (eng.) 

Target identification.7 

Klassificera – Ordna in i en klass, avgörandet om ett upptäckt mål är en stridsvagn, 

stridsfordon, lastbil eller person, (eng.) Target recognition.8 

Luftöverlägsenhet – Råder då kontrollen av luftrummet under en viss tid eller över ett visst 

område är så omfattande att motståndarens luftstridskrafter inte kan påverka våra 

luftoperationer på ett avgörande sätt.9 

                                                 

1 ”Handbok Målsättningsarbete Tekniska system” (Försvarsmakten, 01 april 2015), 25. 
2 ”Handbok Armé - Brigad” (Försvarsmakten, 01 juli 2016), 10. 
3 ”Handbok Målsättningsarbete Tekniska system”, 55. 
4 ”Handbok Målsättningsarbete Tekniska system”, 55–56. 
5 Stefan Axberg m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 1:a uppl. (Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2013), 22. 
6 Göran Kindvall, ”Militärteknik i ett tjugoårigt perspektiv - Underlag till Försvarsmaktens Perspektivstudie 

2017” (FOI, 2017), 26. 
7 John Love, ”The Truth About Range Data: How to assess thermal camera range capability for site design 

purposes” (DRS Technologies, oktober 2014), 3, 

http://www.drsinfrared.com/Portals/0/docs/201409_TruthAboutRangeData_MR-2014-10-683A.pdf. 
8 Love, 3. 
9 ”Operativ doktrin 2014” (Försvarsmakten, 31 januari 2014), 49. 
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Militär nytta – Militär verksamhet kräver en betydande mängd tekniska system och artefakter. 

Någon eller några av dessa sägs ha militär nytta om de bidrar till att målen för en militär insats 

kan nås till lägre kostnad. Kostnadsbegreppet har sällan enbart ekonomisk karaktär och kan 

omfatta så skilda ting som t.ex. sparade liv eller politiska risker.10 

Manöverbataljon – Stridsenhet som normalt löser stridsuppgifter inom brigadens ram.11 

Stridsteknik – Sammanfattande benämning på fastlagda metoder för eld och rörelse som 

används för att nå ett bestämt syfte med striden.12 

Stridsteknisk nivå – Lägre förband åsyftande på förband upp till bataljons storlek. 

SUAV – Stridsteknisk UAV, (eng.) Small Unmanned Aerial Vehicle. SUAV-system kan tas 

med i fordon för att kunna använda dem var som helst och när som helst. Finns det ett behov 

av långa flygtider och stor aktionsradie används istället ett (Taktiskt) TUAV-system.13 

System – Sammansättning av samverkande element organiserade att uppnå ett eller flera 

uttalade syften (enl. ISO standard 15288).14 

Systemkrav – Specificering av vad ett tekniskt system ska åstadkomma samt vilka egenskaper 

det ska ha.15 

Taktik – Sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och metoder som 

används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet.16 

Tekniskt system – Ett system där teknik är avgörande för systemets syften men som i en 

grundläggande mening är ett sociotekniskt system.17 

UAS – Obemannat flygsystem, (eng.) Unmanned Aerial System. 

UAV – Obemannad flygfarkost, (eng.) Unmanned Aerial Vehicle. 

Upptäcka – Fastställandet att ett mål finns i synfältet på en sensor, (eng.) Target detection.18  

                                                 

10 Axberg m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 16. 
11 ”Handbok Markstrid - Bataljon” (Försvarsmakten, 01 juli 2016), 12. 
12 ”Handbok Armé - Brigad”, 36. 
13 ”SUAV-system Svalan/Korpen”, Försvarsmakten, åtkomstdatum 21 februari 2019, 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/suav-system-svalankorpen/. 
14 Axberg m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 20. 
15 ”Handbok Målsättningsarbete Tekniska system”, 59. 
16 ”Arméreglemente Taktik” (Försvarsmakten, 01 juni 2013), 19. 
17 ”Handbok Målsättningsarbete Tekniska system”, 10. 
18 Love, ”The Truth About Range Data”, 3. 
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1) Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Försvarsmaktens senaste perspektivstudie som presenterade framtida utmaningar och hur 

försvaret bör utvecklas fram till 2035, skriver man att ”omvärldsutvecklingen är oförutsägbar”, 

Rysslands agerande i Georgien (2008) och Ukraina (2014) visar att de inte är tveksamma i sin 

användning av militära maktmedel.19 I perspektivstudien skriver man även att Försvarsmaktens 

förmåga kommer att nedgå med den nuvarande planeringen, vilket innebär en ökande skillnad 

i relativ förmåga då Ryssland också planerar att försätta öka sin militära förmåga. Den 

pågående teknikutvecklingen nämns som en av de tre faktorer som i hög grad driver den 

förmågeutveckling som förändrar den väpnade konfliktens karaktär, därmed även den framtida 

operationsmiljön.20  

Teknikutvecklingen bidrar till en förändring av det operativa stridsrummet 

genom att tidsförhållanden komprimeras samtidigt som rumsförhållanden 

utökas. – Perspektivstudien 2016–2018, Försvarsmakten.21 

Texterna i Försvarsmaktens perspektivstudie om den pågående teknikutvecklingen hade i stora 

drag ursprung från Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) rapport Militärteknik i ett 

tjugoårigt perspektiv.22 Rapporten redovisar flertal olika teknikområden som är relevanta i ett 

tjugoårsperspektiv, ett av exemplen är utvecklingen av små och medelstora obemannade 

flygfarkoster som är en av de tydligaste trenderna inom flygområdet fram till 2035.23 

Internationellt har dessa använts i allt större grad för spaning och operationer i svårtillgängliga 

eller farliga miljöer. I Ukraina och Syrien har nyttjandet av obemannade farkoster ökat 

kraftigt.24 FOI skriver att de obemannade systemen som utvecklas ställer nya krav på 

organisationen och existerande system, metoder för att motverka obemannade system behöver 

utvecklas – tekniska lösningar baserade på mikrovågsteknik (HPM) och laserteknik kan vara 

värdefulla komplement till traditionella kinetiska bekämpningssystem.25 

                                                 

19 Försvarsmakten, ”Perspektivstudie om hur försvaret bör utvecklas till 2035”, Försvarsmakten, åtkomstdatum 

02 februari 2019, https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/02/perspektivstudie-om-hur-forsvaret-bor-

utvecklas-till-2035/. 
20 ”Slutlig redovisning av perspektivstudien 2016–2018” (Försvarsmakten, 2018), 18–19, 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-

av-perspektivstudien-2016-2018.pdf. 
21 ”Slutlig redovisning av perspektivstudien 2016–2018”, 29. 
22 ”Slutlig redovisning av perspektivstudien 2016–2018”, 104. 
23 Kindvall, ”Militärteknik i ett tjugoårigt perspektiv - Underlag till Försvarsmaktens Perspektivstudie 2017”, 

63. 
24 Kindvall, 50. 
25 Kindvall, 47–49. 
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I rapporten Ryska UAV-System från Tekniskt Und på Försvarets materielverk, ger man en 

övergripande bild av det nuvarande läget inom rysk UAV-utveckling.26 Rapporten som bygger 

på öppna källor har som syfte att vara orienterande och kunna användas i mindre studier eller 

spel. Här skriver man också om hur den ryska försvarsmakten har trappat upp användningen 

av UAV-system – sedan Georgienkonflikten (2008) har man gått från att använda gamla 

sovjetiska spaningssystem, till att nu satsa stort på utvecklingen av egna nya obemannade 

flygsystem. Rapporten ger en översiktlig sammanställning av de roller som har tilldelats de 

ryska UAV-nyttjande förbanden, ex. Spaning, eldledning, målutpekning, telekrig, 

kommunikation, materieltransport, kartering, utplacering av transpondrar, radiakmätning.27 

För närvarande arbetar Ryssland med att utveckla ett stort antal UAV-system i samtliga 

storleksklasser med ett antal företag som valt att endast specialisera sig på mindre system. Trots 

att den ryska federationens väpnade styrkor kompletterat med utländska system från Israel (IAI 

Searcher III och IAI Bird-Eye 400) har utvecklingen av inhemska system fått ett stort fokus 

från högsta politiska och militära ledning i Ryssland.28 

I ett internationellt perspektiv har utvecklingen inte endast påbörjats av observationer av hur 

Ryssland nyttjat sina UAV system. År 2013 skrev en kapten i USA:s armé en artikel i 

armétidskriften Infantry om hur framtida chefer kan komma att bli oförberedda mot 

motståndarens eventuella nyttjande av UAV-system för luftburen spaning.29 Kaptenen var 

kompanichef för ett mekaniserat skyttekompani på en övning som simulerade reguljär 

krigföring med egna förband. När kompaniet befann sig på ett dolt utgångsläge för anfall – 

rapporterades det oväntat från en av vagncheferna att denne fått syn på en Raven30 som flög 

ovanför dem. En reaktion från kompaniet uteblev då detta inträffade, dvs. att ett övningsmässigt 

fientligt SUAV-system spanade ovanför dem. Den obemannade farkosten flög därefter iväg 

ifrån deras position. Vid senare uppdragsutvärdering finner man att SUAV-systemet inte kunde 

upptäcka dem, men enligt kaptenen visade händelsen på bristande förmåga och stående order 

på kompani och plutonnivå för att bemöta UAV hot ifall de skulle komma från motståndaren.31  

                                                 

26 Mattias Björk, ”Teknisk Und orienterar: Ryska UAV-system”, Teknisk Und Orienterar (Stockholm: 

Försvarets materielverk, 11 juni 2015), 1–5. 
27 Björk, 5–6. 
28 Björk, 7. 
29 Jeremy M. Philips, ”Training for the Enemy UAV Threat”, Infantry, maj 2013, 46–47, 

http://www.benning.army.mil/infantry/magazine/issues/2013/May-June/pdfs/May-June.pdf. 
30 RQ-11B Raven – SUAV från AeroVironment mittemellan SUAV-systemen Svalan/Korpen som används i 

Försvarsmakten. ”UAS: RQ-11B Raven®”, Aerovironment Inc., åtkomstdatum 22 februari 2019, 

http://www.avinc.com/uas/view//raven/. 
31 Philips, ”Training for the Enemy UAV Threat”, 46–47. 
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I nutid har USA:s armé gjort nya prioriteringar på luftvärn för att bemöta UAV hotet. Behovet 

av korträckviddiga luftvärnssystem (SHORAD) nedprioriterades i USA:s armé under början 

av 2000-talet till förmån av annan förmågeefterfrågan som fanns under den perioden.  Hotet 

som fientliga flygplan hade mot manöverförbanden kunde man försumma eftersom USA:s 

flygvapen hade tillräcklig förmåga att vidmakthålla luftöverlägsenhet.32 Den rysk-ukrainska 

konflikten har visat att små obemannade flygsystem som flyger lågt och långsamt,33 är svåra 

att upptäcka och skydda sig emot och utgör därför ett väsentligt hot för manöverförband. Dessa 

lärdomar har lett till nya prioriteringar på korträckviddiga luftvärnssystem: Ett nytt system, 

Indirect Fire Protection Capability34 (IFPC) ska utvecklas för skyddsförmåga mot 

långräckviddig indirekt eld, kryssningsrobotar och UAV-system; Zonrörsmodifiering som en 

tillfällig lösning till det befintliga burna luftvärnssystemet FIM-92 Stinger för förbättrad verkan 

mot fientliga SUAV-system; utvecklingen av ett nytt luftvärnskoncept (Maneuver-SHORAD) 

som prioriterar manöverförmågan i utformningen av luftvärnssystem som ska ingå i nya 

korträckviddiga luftvärnsbataljoner som inkluderas en per division.35 Det nya mobila 

luftvärnskonceptet (M-SHORAD) skall även införlivas med ett gemensamt luftförsvarsnätverk 

som kallas IBCS, med avsikt att dela måldata för en luftlägesbild som används för ledning (C2) 

av gemensamma operationer med en såkallad joint kill-chain.36  

Det nya amerikanska nätverksbaserade luftförsvarsnätverket IBCS, kan jämföras med 

konceptet nätverksbaserat försvar (NBF), som även kallades för Revolution in Military Affairs 

(RMA). Det teknikinspirerade NBF konceptet lanserades av Högkvarteret år 1998 och fasades 

ut efter försvarsbeslut 2004.37 Avsikten med det nätverksbaserade försvaret var att förbättra 

beslutscykler genom att knyta samman de militära förmågorna ledning, informationshantering 

och bekämpning med hjälp av en gemensam lägesbild – alla skulle se allt och kunna 

kommunicera med varandra.38  

                                                 

32 Randall McIntire, ”The return of Army short-range air defense in a changing enviroment”, Fires, november 

2017, 5, http://sill-www.army.mil/firesbulletin/archives/2017/nov-dec/nov-dec.pdf. 
33 LSS - Low, Slow and Small. 
34 Jen Judson, ”Army Takes Serious Steps toward Interim Cruise Missile Protection Capability”, Defense News, 

08 augusti 2018, https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/smd/2018/08/08/army-takes-serious-steps-

toward-interim-cruise-missile-protection-capability/. 
35 McIntire, ”The return of Army short-range air defense in a changing enviroment”, 5–7. 
36 Association of the U.S. Army, AUSA Air and Missile Defense 2017 - Panel 4 - Transform the AMD Force, 

åtkomstdatum 24 februari 2019, https://www.youtube.com/watch?v=8k99-2VPVAM. 
37 Björn Anderson m.fl., Kan vi försvara oss?, Svensk säkerhet efter 2014 (Stockholm: Kungliga 

Krigsvetenskapsakademien, 2012), 116, http://kkrva.se/for-sveriges-sakerhet/4_kan_vi_forsvara_oss.pdf. 
38 Per Gerdle, ”Lärobok i telekrigföring för luftvärnet - Radar och radarteknik” (Försvarsmakten, 01 september 

2004), 277–78, 280. 
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Ursprunget till konceptet kom år 1984 då den sovjetiska generalstaben och marskalken Nikolaj 

Ogarkov varnade om en tredje militärteknisk revolution (RMA) – ”Den kombinerade styrkan 

av precisionsvapen, datorer och sensorer skulle nå en verkan av kärnvapenklass.”39 Ett 

nätverksbaserat försvar sätter däremot stora krav på sambandssystem för att hantera det stora 

flödet av information som kommer från sensorer-, vapen- och ledningssystem. Ett stort 

problem är att erhålla kapacitet, störskydd och rörlighet vilket innebär att 

kommunikationssystemet kan ses som en akilleshäl i modern krigföring.40 

 
Bild 1:1 Sambandet mellan behovet av informationskvalité  

och tidskrav kopplat till eldenhetsnivå.
41

 

1.2 Problematisering 

Douglas E. White, som är ansvarig för förmågeutvecklingen av bekämpningssystem mot UAV-

system inom USA:s armé på TRADOC, förklarar att eftersom taktiska sensorer just nu kan ha 

svårt att upptäcka SUAV-system kommer soldaten vara den första som ser eller hör dessa; ett 

centraliserat bekämpningssystem (IBCS) med ledning från den taktiska nivån kan innebära att 

upptäckta, identifierade mål hinner ta sig undan före bekämpningscykeln kan fullbordas.42 

Slutsatser som utläses från nutida utveckling är att lärdomar från NBF, det nutida ökande hotet 

från SUAV-system och invändningar mot gemensamma luftvärnssystem visar på ett fortsatt 

behov av decentraliserad luftvärnsförmåga. På stridsteknisk nivå innebär ett centraliserat 

luftvärnssystem att manöverförbanden får krav på samordning som kan begränsa förmågan till 

rörelse samt att de riskerar att förlora luftvärnsskyddet vid eventuell telekrigsbekämpning. 

                                                 

39 Gerdle, 278. 
40 Gerdle, 289–90. 
41 Gerdle, 284. 
42 ”Army Races To Rebuild Short-Range Air Defense: New Lasers, Vehicles, Units”, Breaking Defense (blog), 

åtkomstdatum 19 februari 2019, https://breakingdefense.com/2017/02/army-races-to-rebuild-short-range-air-

defense-new-lasers-vehicles-units/. 
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Arméförbanden i Försvarsmakten är utformade för att i brigads ram kunna slå kvalificerade 

och konventionellt uppträdande motståndare.43 Brigaden är allsidigt sammansatt och ska kunna 

lösa stridsuppgifter självständigt, vilket innebär att samtliga av de grundläggande 

krigföringsförmågorna inkluderas organisatoriskt. Brigaden består vanligtvis av 3–4 

manöverbataljoner med stödjande funktionsförband.44 De olika manöverbataljonerna är 

kategoriserade som mekaniserade-, motoriserade- och lätta skyttebataljoner.45 Luftlägesbilden 

för bataljonerna inhämtas med hjälp av Luftlägesinformationsystemet (LuLIS) på FM 

Broadcast, som sköts av Flygvapnets stridsledningscentraler (StriC).46 Luftvärnskanonvagnar 

ingår i den mekaniserade bataljonen organisatoriskt i form av en luftvärnskanonvagnspluton. 

Luftvärnskanonvagnsplutonen är en understödsenhet som kan svara för bataljonens egna 

luftmålsbekämpning och radarspaning mot motståndarens flygverksamhet.47  

Luftvärnskanonvagnen erbjuder således decentraliserad luftmålsbekämpning på stridsteknisk 

nivå, utan att reducera förmågan till rörlighet på bataljonen. Eldrörsystem för luftvärn har en 

kort räckvidd men är välbehövda för att verka mot okvalificerade luftmål.48 Jämförelsevis har 

de lätta- och motoriserade skyttebataljoner en reducerad förmåga till luftmålsbekämpning och 

förvarning eftersom de saknar organisatoriska luftvärnsenheter – förvarning sker endast med 

hjälp av LuLIS och verkan mot luftmål genom truppluftvärn, direktriktad eld med 

automatkarbiner och kulsprutor.49 Organisatoriskt innebär detta att förmågebristen skjuts uppåt 

till taktisk nivå och att ansvaret faller på externa eller understödjande luftvärnsförband för att 

bekämpa system som brukas på stridsteknisk nivå av motståndaren. Uppgifterna att upptäcka, 

identifiera och bekämpa SUAV-system kan inte lösas självständigt på lätta- och motoriserade 

bataljoner – ett stridstekniskt problem blir följaktligen ett taktiskt. Att köpa från hyllan för att 

snabbt fylla behovsbristen är en lösning, zonrörsmodifiering av det bärbara luftvärnssystemet 

FIM-92 Stinger i USA:s armé har lyckats med att skjuta ner SUAV-system, men trots 

framgången med modifieringen väcker det viss problematik gällande kostnadseffektivitet.50 

                                                 

43 ”Operativ doktrin 2014”, 38. 
44 ”Handbok Armé - Brigad”, 11. 
45 ”Handbok Armé - Brigad”, 12–14. 
46 ”Handbok Armé - Brigad”, 142. 
47 ”Handbok Markstrid - Bataljon”, 162–63. 
48 Michael Reberg, ”Framtidens luftvärn - eldrör eller robotar?”, Vårt Luftvärn 68, nr 1–2 (2008): 10–12, 

http://www.luftvarn.se/vlv/0812.pdf. 
49 ”Handbok Markstrid - Bataljon”, 164–65. 
50 Dave Majumdar, ”Raytheon Has a Genius Plan to Make the Stinger Missile a Drone-Killer”, The National 

Interest, 04 juni 2017, https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/raytheon-has-genius-plan-make-the-stinger-

missile-drone-20995. 
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1.3 Syfte 

Detta militärtekniska arbete kombinerar samhällsvetenskapliga och ingenjörsvetenskapliga 

metoder och teorier för att analys och förståelse av teknikens inverkan på militär verksamhet. 

Förståelse av militärteknik är väsentligt för officerens förmåga att utöva sin profession, detta 

arbete ska ge exempel på hur tillämpningen av olika metoder och teorier kan värdera teknik.  

Syftet med detta arbete är utforskande och belyser motståndarens nutida teknologi och taktik i 

dess nyttjande av stridstekniska UAV system, hur och till vilket syfte de nyttjas på den 

stridstekniska nivån. Den militära nyttan som motståndaren erhåller i nyttjandet av  

SUAV-system bedöms, samt huruvida hotet utgör en kritisk sårbarhet mot Försvarsmaktens 

lätta- och motoriserade skyttebataljoner, förband som saknar organisatoriskt luftvärn. Detta 

arbete avgränsar sig således från att värdera luftvärnsförmågan eller avgörande behov mot 

motståndarens SUAV-system i de mekaniserade förbanden som nyttjar luftvärnskanonvagnar.  

Eventuella systemrelaterade begränsningar i de egna förbanden ligger till grund för 

identifieringen av hotminskande åtgärder och potentiella bekämpningssystem som kan 

motverka motståndarens nyttjande av SUAV-system. Arbetet ska på så sett utöka 

Försvarsmaktens kunskaper om bekämpningssystem och tillvägagångssätt att bemöta det nya 

lufthotet. Eventuella motiveringar av CUAS-system som kan tillföras kommer att vara 

kopplade till den militära nyttan som motståndaren erhåller i nyttjandet av SUAV-system. 

1.4 Frågeställningar 

• Vilken militär nytta erhåller motståndaren i användandet av SUAV-system 

mot arméförband på stridsteknisk nivå som saknar organisatoriskt luftvärn? 

• Hur kan tekniska system som är motverkande mot SUAV-system på 

stridsteknisk nivå värderas enligt konceptet militär nytta? 
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2) Litteratur och teori 

2.1 Litteratur 

Den tidigare forskningen som berör frågeställningarna i detta arbete visar att problemet kan 

delas upp mellan icke-statliga aktörer som använder sig av enkla kommersiella system samt 

statliga aktörer som använder sig av sina egna eller annan stats avancerade system. Att hitta 

tidigare forskning som relaterar till det militära hotet som SUAV system utgör mot militära 

förband har varit en större utmaning än forskningen gällande civila system. Trots att tekniken 

utgör densamma och att den civila tekniken har varit möjliggörande för den militära, har detta 

arbete lagt fokus på militära aktörers nyttjande. Den nyligen utgivna slutrapporten Stöd till 

skyddskoncept mot UAS51 från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är ett exempel på ett 

huvudsakligt civilt perspektiv på utmaningen med SUAV system. Rapporten beställdes av 

Fortifikationsverket som fick medel av MSB för att utarbeta ett möjligt tredimensionellt skydd 

mot kommersiella UAV-system som närmar byggnader, eller hot mot skyddsobjekt och 

människor.52 

Ett exempel på tidigare forskning som är kopplad till hur militära förband på stridsteknisk nivå 

ska skyddas mot SUAV system är studierapporten Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) 

Capability for Battalion-and-Below Operations,53 utgiven av National Academies of Sciences, 

Engineering and Medicine (NASEM) i USA. Vid tillfället som detta arbete skrivs finns endast 

en förkortad version tillgänglig då den fullständiga rapporten är sekretessbelagd med 

hänvisning till försvarssekretess, trots det kommer vissa avsnitt av arbetet beskrivas. Studien 

påbörjades i början av 2016 i takt med den ökande oron om fientligt brukande av kommersiella 

SUAV-system, efter studiens påbörjan visade flera medierapporter på användandet av SUAV-

system från både statliga och icke-statliga aktörer – där de har använts för att bära dödlig 

nyttolast, ISTAR,54 och elektronisk krigföring. Den nya tillgången på kostnadseffektiva 

SUAV-system som förutspåddes utgöra ett betydande hot mot markförband utgjorde grunden 

till studien, kopplat till motmedel var huvuddelen av motmedelssystemen för stora, tunga och 

energikrävande (SWaP – Size, Weight and Power) för att passa in i ett skytteförband.55 

                                                 

51 Maria Anderson m.fl., ”Stöd till skyddskoncept mot UAS”, Slutrapport (FOI, november 2018). 
52 Anderson m.fl., 7–8. 
53 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations: Abbreviated 

Version of a Restricted Report (Washington, DC: The National Academies Press, 2018), 

https://doi.org/10.17226/24747. 
54 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance. 
55 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 3–5. 
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Det fokus som studiegruppen i NASEM56 slutligen valde i sin rapport om hotet från SUAV-

system kom efter begäran från USA:s armé att inkludera lättbepansrade stridstekniska förband, 

lägre än bataljon, istället för att endast fokusera på avsuttna soldater i manöverbataljoner med 

minimalt skydd. Avsutten skyttetrupp valdes enligt studien på grund av deras mycket 

begränsade SWaP förmåga, dvs. förmågan att ta med sig stora, tunga och energikrävande 

system. Studien begränsade sig till att endast studera risken som hotet från SUAV-system 

utgjorde mot ledningsenheter på bataljon och kompaninivå, avsutten skyttetrupp från kompani- 

till gruppnivå, lättbepansrade fordon, granatkastare på bataljon- och kompaninivå, samt främre 

operationsbaser.57  

Studien lyfte även upp svärmteknologin, som har tagits upp i det självständiga arbetet Nu har 

den första drönarsvärmen anfallit – betyder det någonting? på FHS.58 Förmågan att flyga stora 

grupper samverkande SUAV-system styrda av en operatör har för tillfället prövats av både 

USA och Kina. Svärmar innebär att motverkande system, CUAS, behöver dimensioneras för 

att kunna bekämpa flera SUAV-system före omladdning, vilket man i rapporten beskriver som 

”very deep magazine for suffiencent stowed kills.”59 Mängden ammunition i systemet sätts i 

förhållande till antalet beräknade skott inom den effektiva räckvidden som behövs för en 

tillräckligt sannolik förmåga till nedkämpning – ex. krav på 5 skott för 1 nedkämpning,  innebär 

15 skott för 3 stowed kills.60 Svärmar är till stor del beroende på den autonoma förmågan, från 

direktstyrda system till helautonoma system. Nutida experiment med svärmteknologi har visat 

att en enskild operatör kan kontrollera omkring 40–100 stycken semi-autonoma SUAV, i 

framtiden påpekar studiegruppen att den siffran kan stiga till ett hundratal till tusental SUAV-

system som agerar helautonomt för att självständigt utföra givna uppdrag.61  

Studiegruppen ger i deras rapport en definition på vad motverkan av små obemannade 

flygsystem innebär, vilket de kallar för Counter-sUAS. Motverkan av SUAV-system innebär 

användandet av CUAS-system, stridsteknik62 och andra tillvägagångsätt för att hindra ett 

SUAV-system från att utföra sitt uppdrag.63 Ett Counter-sUAS system, eller system för 

                                                 

56 National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM). 
57 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 7. 
58 Kjell Eriksson, Nu har den första drönarsvärmen anfallit - betyder det något?, 2018, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-7552. 
59 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 6–7. 
60 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 31. 
61 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 11–13. 
62 Tactics, Techniques and Procedures (TTP). 
63 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 15. 
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motverkan av stridstekniska UAV-system är speciellt utformat, fysiskt motverkande tekniskt 

system med en specifik bekämpningskedja. Counter-sUAS systemet ska kunna upptäcka, 

lokalisera och följa potentiella mål; identifiera, klassificera och bedöma mål som SUAV-

system; verka och nedkämpa SUAV-system och slutligen utvärdera resultatet (Battle Damage 

Assessment) samt återhämta. Motverkan kan även göras med aktiva och passiva stridstekniska 

åtgärder, aktiva åtgärder kan innebära ombetoning av givna uppgifter som exempelvis 

kontinuerlig luftbevakning, förbättring av skjutteknik för truppluftvärn, eller modifiering av 

organiska vapensystem med exempelvis införandet av ammunition med flerfunktionsstridsdel 

som kan verka mot SUAV-system. Passiva stridstekniska åtgärder syftar till att hindra SUAV-

system från att upptäcka egna förband och kan innebära nyttjandet av exempelvis maskering 

och skenmål. Andra tillvägagångssätt för motverkan av SUAV-system kan förutom materiella 

system tas fram inom särskild doktrin, organisation, träning, ledarskap, personal, faciliteter 

samt policy – taget från DOTMLPF-P.64 Liknande förkortning finns inom FM som 

DOTMLPFI och beskriver påverkansområden för tekniska system.65 

Förmågan av ett CUAS-system att bekämpa SUAV-system beror enligt studien från NASEM 

på en stor mängd olika faktorer: Förmågan och räckvidden på CUAS-systemets 

målidentifiering; bekämpningsavstånd; stridsdelens verkan på målet; förmågan på SUAV-

systemet som bekämpas (hastighet, höjd, graden av autonomi försvårar); komponenters 

sårbarhet på SUAV-systemet; operativ miljö (öppen kontra urban terräng); väderförhållanden, 

ljusförhållanden; om CUAS-systemet inte är automatiserat kommer systemets förmåga även 

att bero på operatörens färdighet, utbildning och fysiska samt mentala tillstånd.66 

Defeating the Threat of Small Unmanned Aerial Systems, en artikel av Dillon R. Patterson, har 

fokuserat på de taktiska effekterna från motståndarens nyttjande av SUAV-system och hur 

metoder kan tas fram för att motverka dem.67 Artikeln publicerades 2017 i Air & Space Power 

Journal som tillhör USA:s flygvapen.68 Patterson skriver att SUAV-system är värdefulla inte 

endast för mindre väpnade styrkor och icke-statliga aktörer, utan även för avancerade väpnade 

styrkor som kan använda SUAV-systemen för att förbättra förmågan i andra militära system.  

                                                 

64 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 15. 
65 ”Handbok Målsättningsarbete Tekniska system”, 11. 
66 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 15–16. 
67 Dillon R. Patterson, ”Defeating the Threat of Small Unmanned Aerial Systems”, Air & Space Power Journal 

[Spring 2017], Air & Space Power Journal, 31, nr 1 (01 mars 2017), https://www.hsdl.org/?view&did=799224. 
68 ”Air and Space Power Journal”, åtkomstdatum 25 mars 2019, https://www.airuniversity.af.edu/ASPJ/About/. 
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SUAV-systemen ger en ny möjlighet att öka mängden militära system samt introducera en ny 

förmåga med en betydligt lägre kostnad i jämförelse med större system. SUAV-system är 

flexibla i dess användande eftersom de är bärbara och kräver ingen landningsbana för att 

nyttjas, många av systemen handstartas med kast.69 Storleken på systemen medger att de enkelt 

kan transporteras i små fordon eller bäras i en ryggsäck av operatören, istället för att använda 

stora luftfarkoster för att penetrera luftförsvar kan dessa mindre bärbara systemen startas 

innanför ett luftförsvar. Hastigheten och storleken på systemen ger möjligheten att operera 

innanför beslutscykeln på en motståndare, med repetitiva och oupptäckta anfall kan systemen 

skapa en förvirrande stridsmiljö för en oförberedd befälhavare – Den första upptäckten av ett 

SUAV-system kan ofta komma i form av ett angrepp.70  

Vid ett bedömande över hur den egna tyngdpunkten bör försvaras, skriver Patterson att chefen 

behöver väga in förmågan av SUAV-systemen. Vid orderskapande måste chefen tänka på 

SUAV-systemens förmåga till att störa, hindra eller förstöra egna avgörande förmågor. 

Motståndarens förmåga till spaning, målinhämtning och hastig bekämpning av egna kritiska 

sårbarheter behöver värderas. Planeringen och vidmakthållandet av försörjningslinjer ska göras 

med SUAV hotet i åtanke – långa och oskyddade förbindelser utgör ideala mål för SUAV 

operationer som syftar till att försämra motståndarens försörjningsförmåga.71 

 

Bild 2:1 Sambandet mellan tyngdpunkt, avgörande förmågor,  

avgörande behov och kritiska sårbarheter.
72

 

                                                 

69 Patterson, ”Defeating the Threat of Small Unmanned Aerial Systems”, 15–16. 
70 Patterson, 19. 
71 Patterson, 23. 
72 ”Arméreglemente Taktik”, 38. 
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Då det kommer till beväpningen av UAV-system skriver Patterson att de medelstora till stora 

systemen har visat sig vara mycket dyra. År 2013 var det endast USA, Storbritannien och Israel 

som nyttjade beväpnade UAV-system, 2015 hade Kina och Iran utvecklat system.73 Enligt FHS 

som hänvisar till FMV är kostnaden för ett flygplan proportionellt mot dess vikt, vilket är ett 

förhållande som även har visat sig gälla UAV-system – stora och tunga UAV-system blir såldes 

i likhet med stora bemannade flygplan också dyra. För att UAV-system ska kunna användas 

som förbrukningsvaror måste de vara små och lätta för att kunna vara billiga i slutändan.74  

En utmaning för SUAV-systemen har enligt Patterson varit monteringen av vapensystem som 

är tillräckligt små för att kunna nyttjas från luftfarkosten, en lösning på detta har frångåtts med 

utvecklingen av Switchblade från AeroVironment. Switchblade är ett förbrukningssystem med 

en vikt på 2,5 kg, flygtid på 10 minuter och en topphastighet över 135 km/h. Med en integrerad 

stridsdel och sensorer kan den användas för att snabbt flyga upp, lokalisera bekämpningsbara 

mål och bekämpa dem.75 Genom att kombinera SUAV-system för mållokalisering och 

målidentifiering, har man i USA:s armé genomfört övningar för att utveckla det som kallas för 

CMIC (CUAS Mobile Integrated Capability). Ett SUAV-system (InstantEye) har använts för 

mållokalisering och syftar till att hitta fientliga SUAV markkontrollenheter, när denna har 

lokaliserats kan ett förbrukningsbart SUAV-system som Switchblade skickas för att 

omedelbart bekämpa den identifierade markkontrollenheten.76 

 

 

Bild 2:2 Switchblade – AeroVironment.
77  

                                                 

73 Patterson, ”Defeating the Threat of Small Unmanned Aerial Systems”, 17. 
74 Nils Bruzelius m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik, 1:a uppl. (Stockholm: Försvarshögskolan, 

2010), 253–54. 
75 Patterson, ”Defeating the Threat of Small Unmanned Aerial Systems”, 18. 
76 Catherine Grizzle, ”CMIC Development: The Ability to Perform Synchronized C-UAS and Counterfire 

Missions”, Fires, mars 2016, 32–34, https://sill-www.army.mil/firesbulletin/archives/2016/mar-apr/mar-apr.pdf. 
77 ”Switchblade®”, Aerovironment Inc., åtkomstdatum 25 mars 2019, 

https://www.avinc.com/uas/view//switchblade/. 
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UAV-system: Teknik och Konstruktion 

Den övergripande konstruktionen av UAV-system beskrivs av Reg Austin i boken Unmanned 

Aircraft Systems, ett UAV-system består av en mängd olika systemelement där flygfarkosten 

utgör ett eget element. Det är enligt Austin viktigt att se på varje enskilt systemelement som en 

väsentlig del i det totala systemet, inget delelement är viktigare än ett annat men historiskt sätt 

är det oftast flygfarkosten (Air vehicle) som påverkas mest av obalanserade systemlösningar.78 

 

Bild 2:3 UAV-system – Systemarkitektur.
79

 

Ett UAV-system består av följande delelement, en kontrollenhet; nyttolast; luftfarkost; 

navigeringssystem; utrustning för att start och landning; kommunikationssystem; gränssnitt för 

andra system; stödutrustning; transport och kapaciteten att hantera skiftande miljöer.80 

Kontrollenheten (CS) kan vara mark-, skepps- eller luftburen och står för styrningen av 

systemet. Operatören styr UAV-systemet med kontrollenheten via upplänk och med nerlänk 

skickas information tillbaka till CS som exempelvis bilder från en elektrooptisk sensor, 

statusmeddelanden och positionering.81 Luftfarkosttypen och dess prestanda utformas utifrån 

förutsedda uppdragsbehov som systemet är avsett för. Viktiga bestämmande faktorer kan vara 

verkansområde, hastighet och drifttid. Den primära uppgiften för ett UAV-system är att bära 

en avsedd nyttolast till ett specifikt uppdragsområde för verkställande. Nyttolasten kräver 

däremot flertal väsentliga subsystem för att fungera, som exempelvis kommunikationslänk; 

styr och stabilisatorsystem; elförsörjning; flygkropp och mekanismer för start och landning.82 

                                                 

78 Reg Austin, Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment, Aerospace Series 

(Chichester: Wiley, 2010), 9, 

http://search.ebscohost.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=319175&site

=ehost-live. 
79 Austin, 184. 
80 Austin, 9–15. 
81 Austin, 9–10. 
82 Austin, 10–11. 
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För UAV operatörer är det nödvändigt att vid behov veta var luftfarkosten befinner sig vid ett 

givet läge, det kan även vara viktigt för UAV-systemet att veta var denne befinner sig för att 

möjliggöra autonoma operationer – dessa kan exempelvis innebära att systemet utför ett 

förplanerat uppdrag eller att systemet återvänder hem till kontrollenheten vid eventuella 

nödfall. För att möjliggöra detta krävs navigationssystem, system för tröghetsnavigering och 

satellitnavigation har med tiden blivit lättare, kompaktare och billigare, och kan förse  

UAV-system med egna kontinuerliga lägesuppdateringar. Vid precisionsbrist med 

tröghetsnavigering eller störning av satellitnavigationen kan navigering av UAV-system 

utföras med hjälp av andra metoder som radarspårning; radiospårning; riktningsberäkningar 

eller uppskattning genom att kombinera vad sensorsystemen ser i terrängen med kartläsning.83  

För att tillgodose datalänken, dvs. upp- och nedlänken mellan kontrollenhet och UAV-system 

ställs stora krav på kommunikationssystemet, radiofrekvens är allra vanligaste som trådlöst 

överföringsmedium men andra alternativ som laser har också prövats. Upplänken från 

kontrollenhet till UAV styr ofta av följande uppgifter, det ska sända flygvägsplan från 

kontrollenhet till UAV-systemets automatiska flygkontrollsystem (AFCS); sända 

styrinstruktioner i realtid till AFCS vid behov av omedelbar styrning; sända 

kontrollkommandon till UAV-systemets nyttolaster samt subsystem; och sända korrigerad 

positionsuppdatering till de interna styrsystemen. Nedlänken från UAV till kontrollenhet ska 

på samma sätt sända interna positionsuppdateringar; sända bilder från ev. nyttolast; och 

indikatordata som exempelvis bränsleläge och motortemperatur. Sändareffekten, 

processorsystemet och antennformen som påverkar komplexiteten, vikten och kostnaden, 

bestäms från räckviddsbehov, krav på nerlänk kopplat till bildkvalitén från nyttolasten och 

säkerheten i kommunikationssystemet.84  

Erforderlig bildkvalité från sensorsystemen till kontrollenheten via nerlänk kräver en hög 

datahastighet, endast radiosignaler med tillräckligt hög frekvens är kapabla i detta avseende för 

att sända stora mängder data. Radiosignaler vid det höga frekvensbandet mikrovågsfrekvenser 

(3–300 GHz), medför att kommunikation mellan kontrollenheten och UAV-systemet endast 

kan ske med fri sikt. Kravet på fri sikt påverkar således videoräckvidden, dvs. det maximala 

avståndet från vilken UAV-systemet kan sända bilder till kontrollenheten.85  

                                                 

83 Austin, 11–12. 
84 Austin, 12–13. 
85 Austin, 144–45 Se Bilaga 3: Fri sikt, Avståndsberäkning. 



William Janurberg OPT15-18   

Försvarshögskolan   

Självständigt Arbete 1OP444   

Sida 20 av 48 

UAV-system i den ryska armén 

Den nutida strukturen, taktiken och moderniseringen i den ryska federationens markstyrkor 

beskrivs av Lester W. Grau och Charles K. Bartles i boken The Russian Way of War,86 

författarna ger i boken en överblick på den pågående utvecklingen och integrationen av  

UAV-system i den ryska armén. Boken är utgiven av Foreign Military Studies Office, ett 

forsknings- och analyscentrum inom USA:s armé som förlitar sig på öppen information för 

sina publikationer.87  

Enligt Grau och Bartles innebär tillkomsten av UAV-system med förmågan till målutpekning, 

eldledning och sändning av verkansinformation i realtid, inledandet av en ny era av ryskt 

artilleri.88 Trots uttalanden från tjänstemän i den ryska armén om nyttjandet av UAV-system 

för samband, spaning och telekrig verkar Ryssland fokusera på att använda UAV-system till 

eldledning. Ett flertal UAV-system utvecklats för detta syfte med en maximal räckvidd på 

omkring 40 km, ett lämpligt avstånd för ryskt artilleri.89 För den ryska armén är en stor del av 

den egna terrängen relativt platt, detta försvårar nyttjandet av främre observationsplatser för 

eldledning. Det ryska artilleriet kan utföra uppgiften ’förstörelse’ (уничтожение) för att 

kompensera för misstänkta mål som inte kan observeras. Uppgiften ’förstöra’ innebär att icke-

observerade misstänka mål i terrängen bekämpas med en hög sannolikhet till nedkämpning, 

uppgiften har på så sätt en hög ambitionsnivå vilket innebär att stora mängder ammunition 

förbrukas – Införandet av UAV-system i den ryska armén kan möjliggöra en kraftig reducering 

av denna ammunitionsförbrukning.90 

Då det kommer till organisationen av UAV-system i den ryska armén har man valt att placera 

UAV-systemen i ett kompani på brigadnivå. UAV kompaniet, som då främst kommer att vara 

till för eldledning, består av olika plutoner som är uppdelade beroende på storleken och 

räckvidden på det systemen de nyttjar. Mini-plutoner kan exempelvis nyttja Granat-1 SUAV 

liknande system som startas med kast, medan kortdistansplutoner nyttjar större TUAV system 

som Orlan-10 och Granat-4.91 

                                                 

86 Lester W. Grau och Charles K. Bartles, The Russian Way of War: Force Structure, Tactics and Modernization 

of the Russian Ground Forces, TG2 v1.2 (Foreign Military Studies Office, 2017), 

https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-books/199251/download. 
87 ”Foreign Military Studies Office”, i Wikipedia, 08 januari 2018, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Foreign_Military_Studies_Office&oldid=819264851. 
88 Grau och Bartles, The Russian Way of War, 239. 
89 Grau och Bartles, 371. 
90 Grau och Bartles, 240–41. 
91 Grau och Bartles, 372. 
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Artillerisystem kan bekämpa mål betydligt längre än vad den fria sikten tillåter, den ryska 

bandhaubitsen 2S19 Msta-S har en exempelvis en räckvidd på 29–36 km, på grund av detta 

förlitar sig artilleriet på främre eldledare som kan anmäla mål och eldreglera. Nyttjandet av 

UAV-system för eldledning och invisning förbättrar eldledarförmågan avsevärt och är på så 

sätt en viktig utveckling för en armé som sedan länge lagt fokus på artilleriförmågan. Enligt 

Grau och Bartles har det visat sig att UAV-system som nyttjas till eldledning i den ryska armén 

inte kommunicerar direkt till artillerienheterna utan fastställer istället målkoordinater som 

sedan skickas till ett eldledningsfordon som därefter vidarebefordrar måldatan till 

artillerienheten som då kan påbörja bekämpning. På grund av den korta sändarräckvidden hos 

SUAV-system som Granat-1 är det enligt Grau och Bartles sannolikt att dessa samlokaliseras 

vid bataljonens främre observationsplats eller eldledningsplats.92 

 

Bild 2:4 Trigonometrisk beräkning av målkoordinater.
93

 

En föredragen metod till fastställande av målkoordinater är att med hjälp av trigonometri 

uträkna var det observerade målet befinner sig med kända positioner och vinklar. Metoden har 

god precision och är passiv tillskillnad från nyttjandet av laseravståndsmätare som är lätta att 

upptäcka. En alternativ metod är att använda karta och en känd referenspunkt i terrängen som 

sedan jämförs med positionen av ett identifierat mål, denna metod har däremot sämre precision 

och lämpar sig därför inte till eldledning av artilleri. De ryska UAV-systemen som är utrustade 

med infraröda sensorer kan genomföra eldledning under mörker, bristande upplösning innebär 

däremot att identifiering av mål försvåras vilket kan leda till vådakämpning. För att fastställa 

målkoordinater i mörker är det mest troligt att operatören flyger rakt över sitt mål.94 

                                                 

92 Grau och Bartles, 373–74. 
93 Grau och Bartles, 375. 
94 Grau och Bartles, 374–76. 
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2.2 Teori 

2.2.1 Konceptet militär nytta 

Militär nytta presenteras kortfattat som ett begrepp i Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och 

metod, där det beskrivs som en kombination av en lösning som levererar maximal önskad effekt 

till ett överkomligt pris, det som ger störst valuta för pengarna. Militär nytta har på så sätt en 

kostnadsdimension, tekniska system och artefakter som kan nå målen för en militär insats till 

ett lägre pris kan sägas ha militär nytta. En överkomlig kostnad mäts däremot inte alltid i pengar 

utan kan även kan även handla om politiska risker och människoliv.95  

 

Bild 2:5 Militär nytta – Multirollflygplan kontra specialiserat flygplan.
96

 

I artikeln Military utility: A proposed concept to support decision-making som publicerades i 

den internationella journalen Technology in Society, vidareutvecklas begreppet till ett koncept 

med en struktur i tre nivåer som föreslås kunna användas i studier relaterade till användningen 

av teknik i militära operationer.97 Militär nytta beskrivs i artikeln som en funktion bestående 

av tre situationsberoende variabler, systemet i fokus; den militära aktören och kontexten. 

Konceptet militär nytta har tre olika dimensioner, militär effekt; militär lämplighet och 

överkomlig kostnad – Den militära nyttan av ett system i fokus mäts som ett sammansatt värde 

från dessa tre dimensioner. Med hjälp av konceptet militär nytta och ett 

systemrelationstänkande (Systems approach) kan man enligt artikelns författare förklara hur 

militära förmågor sammansätts och påverkas av teknikutveckling; annorlunda tillämpning av 

befintlig teknik, samt hur militära aktörer och befälsnivåer påverkas annorlunda.98  

                                                 

95 Axberg m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 14–16. 
96 Axberg m.fl., 15. 
97 Kent Andersson m.fl., ”Military utility: A proposed concept to support decision-making”, Technology in 

Society 43 (01 november 2015): 23, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2015.07.001. 
98 Andersson m.fl., 31. 
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Ur en militärteknologisk synvinkel kan endast det system i fokus som bidrar till en förbättring 

av hela systemet bedömas ha militär nytta – ett artefakts militära nytta ska ses i kontext med 

hela förmågesystemet. För att förutsäga militär nytta i ny teknologi, behöver denna teknologi 

prövas som ett enskilt systemelement i ett förmågesystem. Beroende på vilken den militära 

aktören är som använder ett specifikt system i fokus, kan den militära nyttan se annorlunda ut. 

Militära organisationer har förbandsenheter på olika organisatoriska nivåer, ett system i fokus 

som har stor militär nytta på taktisk nivå kan ha betydligt mindre militär nytta på operativ nivå. 

System i fokus behöver bedömas utifrån den kontext som de kommer att användas i, viktiga 

situationsbaserade variabler som motståndarförmåga, klimat och terräng behöver tas med i 

kontextbedömandet – militär nytta behöver alltid ständigt sättas i relation till någonting annat.99 

 
Bild 2:6 Konceptet militär nytta i form av ett förenklat Goertz-diagram.

100 

Militär effekt är ett mått på den övergripande förmågan att lyckas med ett uppdrag då systemet 

i fokus används av rätt personal, i tänkt terräng och planerad plats. Indikatorer för militär effekt 

är överenstämmelsen med önskat resultat, kostnad, planering och risk.101  

Militär lämplighet är hur bra systemet i fokus kan användas i en särskild kontext med hänsyn 

till de andra systemelement i förmågesystemet. Indikatorer som korresponderar till 

DOTMLPFI,102 påvisar möjliga systemelement där överensstämmelsen med ex. doktrin, 

organisation och träning m.m., kan leda till en god militär lämplighet för systemet i fokus.103  

Överkomlig kostnad är ett mått på hur mycket kostnaden för ett system i fokus överensstämmer 

med det planerade beloppet inom en specifik tidsram. Indikationer för kostnadsdimensionen är 

livscykelkostnad, total ägandekostnad och andra resurskostnader för systemet i fokus.104 Om 

en militär aktör ska nyttja ett system i fokus behöver denne förmå att betala för det.105  

                                                 

99 Andersson m.fl., 26–27. 
100 Andersson m.fl., 26. 
101 Andersson m.fl., 25. 
102 Doktrin, Organisation, Träning, Materiel, Logistik, Personal, Faciliteter samt Interoperabilitet ”H Mål Tek 

Syst 2015”, 11. 
103 Andersson m.fl., ”Military utility”, 25. 
104 Andersson m.fl., 25. 
105 Ingen militär effekt kan levereras om en militär aktör inte har råd Andersson m.fl., 29. 

System i fokus 

Militär aktör 

Kontext 

Militär nytta

Militär effektEffektindikatorer

Militär 
lämplighet

Lämplighetsindikatorer

Överkomlig 
kostnad

Kostnadsindikatorer



William Janurberg OPT15-18   

Försvarshögskolan   

Självständigt Arbete 1OP444   

Sida 24 av 48 

2.2.2 Elektrooptiska sensorsystem och Johnsonkriteriet 

Elektrooptiska sensorsystem används som nyttolast på SUAV-system för att kunna alstra bilder 

som kan överföras med hjälp av en radiosändare till markkontrollenheten för operatören som 

styr luftfarkosten. Valet av typ och prestandan av sensorsystemet beror på uppgiften som 

SUAV-systemet syftar till att utföra, olika sensorsystem kan kombineras för att forma en 

integrerad bild eller förbättra det som erhålles med nyttjandet av endast en sensor. Kameror 

som använder sig av visuellt ljus opererar i våglängdsområdet 0.4–0.7 µm, de ser det som det 

mänskliga ögat ser, strålning från solen som reflekterar på objekt med olika frekvenser vilket 

bildar färger och mönster som går att urskilja. Infraröd (IR) strålning är elektromagnetisk 

strålning med en våglängd mellan 0.7–1000 µm, på grund av atmosfärstransmissionen är det 

främst atmosfärsfönsterna vid våglängderna 3–5 µm (SWIR) och 7–15 µm (LWIR) som är 

betydelsefulla för IR-sensorer, de flesta kommersiella systemen opererar mellan 8–14 µm. 

Tillskillnad från det synliga ljuset vars strålning reflekteras på objekt, emitterar objekt i 

terrängen egen strålning i form av värmestrålning som inte kräver belysning utan syns i mörker. 

Värmestrålningen fångas upp av speciella receptorer i IR-sensorer som därefter konverteras till 

ett monokromt färgschema som kan uppfattas av det mänskliga ögat. Nyttjandet av  

IR-sensorer kan påverkas negativt av långa regnperioder, regn kyler ner terrängen och 

avlägsnar värme från objekt i terrängen som har värmts upp av solen under dagen, detta innebär 

mindre värmeskillnader i omgivningen vilket leder till sämre bildkontrast.106  

Sensorstorleken och antalet pixlar som finns i en bildsensor påverkar skärpan och upplösningen 

på bilder. En utökad sensorstorlek hjälper vid mörkare ljusförhållanden, fler pixlar som tar 

emot strålning från ett objekt ger en skarpare bild. Ett ungefärligt mått för den nödvändiga 

mängden pixlar ges av Johnsonkriteriet som definierar sannolikheten för att upptäcka, 

klassificera, identifiera olika objekt. Vid ett vanligt spaningsuppdrag för ett SUAV-system 

kommer upptäckandet av mål göras med hjälp av ett objektiv med ett brett synfält, genom att 

zooma in till ett smalare synfält kan fler pixlar läggas över ett mål vilket kan ge klassificering, 

slutligen kan systemet behöva zooma in ytterligare eller röra sig närmre målet för att kunna 

identifiera det.107 Identifiering av mål på långa avstånd kräver en välfungerande stabilisator, ett 

smalt kameraobjektiv och en bildsensor med många pixlar – detta kan öka vikten på 

bildsensorn vilket innebär att SUAV-system behöver flyga nära för att uppnå önskat resultat.108 

                                                 

106 Austin, Unmanned Aircraft Systems, 10, 128–31. 
107Att försöka upptäcka mål med ett för smalt synfält ger upphov till en sugrörseffekt. 
108 Austin, Unmanned Aircraft Systems, 130–31. 
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Med hjälp av Johnsonkriteriet kan man avgöra avståndet som ett sensorssystem behöver 

befinna sig på för att kunna upptäcka, klassificera, identifiera egna fordon och soldater. Ett 

exempel på hur Johnsonkriteriet kan användas ges i policydokumentet The Truth About Range 

Data som publicerades av John Love på DRS Technologies.109 Johnsonkriteriet utvecklades på 

50-talet av John Johnson som arbetade på ett armélaboratorium i USA:s armé. Metoden som 

utvecklades skulle kunna förutspå lösandet av uppgifterna målidentifiering, -klassificering och 

-identifiering. Johnsonkriteriet har idag utvecklats till den idag mycket mer avancerade 

beräkningsmetoden som kallas för NVThermIP, vilket kräver information om särskilda 

kameraspecifikationer för beräkning – dessa värden kan vara svåra att hitta vilket gör 

Johnsonkriteriet mer tillämpbar.110 

𝑀å𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑚) =  √𝑀å𝑙 𝐻ö𝑗𝑑 (𝑚) × 𝑀å𝑙 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 (𝑚) 

Johnsonkriteriet består av två väsentliga delar, den första är att alla mål som ska upptäckas, 

klassificeras eller identifieras kan förenklas till en ”kritisk dimension” enligt ekvationen ovan 

vilket förenklar målet till någonting som är lättare att analysera. Det andra är att 

Johnsonkriteriet förutspår sannolikheten för att en människa ska kunna upptäcka, klassificera 

eller identifiera mål och kopplar detta till ett antal horisontella stänger som representerar cykler, 

som vars förmåga till urskiljning kopplas till en specifik räckvidd. Baserat på erfarenhetsvärde 

krävs det exempelvis 6 st. cykler för en till 50% sannolikt genomförd målidentifiering.111 

 

Bild 2:7 Johnsonkriterium – Koncept.
112

 

  

                                                 

109 Love, ”The Truth About Range Data”. 
110 Love, 3–4. 
111 Love, 3–4. 
112 Love, 4. 
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Uppgift Sannolikhet = 50% Sannolikhet = 70% Sannolikhet = 90% 

Upptäcka 0.75 0.94 1.34 

Klassificera 3 3.75 5.37 

Identifiera 6 7.5 10.7 

Tabell 2:1 Johnsonkriteriet: Antalet cykler som krävs för uppgiftslösning.
113

 

Den andra ekvationen ger pixel instantaneous field of viev (Pixel IFOV), vilket är en 

beräkning på det antal pixlar på målet som sensorn kan se.114 

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝐼𝐹𝑂𝑉 =
𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 (𝜇𝑚)

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑣𝑖𝑑𝑑 (𝑚𝑚)
 

Den tredje ekvationen ger pixel per meter (PPM), vilket är det antal pixlar per meter som 

krävs beroende på uppgiften: Upptäcka, klassificera, identifiera.115 

𝑃𝑃𝑀 =
2 × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑟ä𝑣𝑠 𝑓ö𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑀å𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑚)
 

Genom ekvationen för PPM och Pixel IFOV kan man räkna ut sensorräckvidden vid olika 

uppgifter och mål. Denna ekvation ger en ungefärlig räckvidd vid mycket goda förhållanden, 

dvs. utan signal-, atmosfär-, optik-, hårdvara- eller operatörsrelaterade förluster.116 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑟ä𝑐𝑘𝑣𝑖𝑑𝑑 = (
2 ×  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑙. 𝐽𝑜ℎ𝑛𝑠𝑜𝑛

√𝑀å𝑙ℎö𝑗𝑑 (𝑚) × 𝑀å𝑙𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 (𝑚)
×

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 (µ𝑚)

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑣𝑖𝑑𝑑 (𝑚𝑚)
)

−1

 

Exempeluträkning – Johnsonkriteriet 

Mål höjd (människa): 1,8 m | Mål bredd (människa): 0,5 m | Pixeltäthet sensor: 17 μm 

Effektiv brännvidd: 16,75 mm | Uppgift: Klassificera (P50) | Antal cykler som krävs: 3 st. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑟ä𝑐𝑘𝑣𝑖𝑑𝑑 = (
2 ×  3

√1.8 𝑚 × 0.5 𝑚
×

17 µ𝑚

16.75 𝑚𝑚
)

−1

= 155.8 𝑚 

Som exempeluträkningen visar, kan man om man känner till pixeltätheten och den effektiva 

brännvidden på ett sensorsystem, beräkna sensorräckvidden som i det här fallet med denna 

sensor är drygt 150 meter då man vill klassificera ett mål med mänskliga dimensioner.  

                                                 

113 Love, 4. 
114 Love, 4. 
115 Love, 5. 
116 Love, 5. 
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3) Metod 

Detta arbete riktar sig åt att utforska motståndarens nutida teknologi och taktik i dess nyttjande 

av stridstekniska UAV system, för att göra detta behöver den militära nyttan hos ett system i 

fokus jämföras mot någonting annat. SUAV-systemet som är systemet i fokus behöver sättas i 

en kontext där flertalet situationsvariabler kan påverka systemet för att den militära nyttan ska 

kunna värderas.117 Detta arbete har med den första studiefrågan lagt fokus på motståndarens 

SUAV-system mot egna arméförband på stridsteknisk nivå som saknar organisatoriskt 

luftvärn. Närmare bestämt vill detta arbete utforska den militära nyttan av SUAV-system ur 

den kontext att det nyttjas av ett förbandsystem på stridsteknisk nivå mot annat förbandssystem 

som saknar omedelbara möjligheter att motverka det. 

3.1 Forskningsdesign 

För att besvara frågeställningarna i detta arbete har systemanalys valts som forskningsdesign, 

den första frågeställningen i arbetet besvaras i den inledande analysen av ett scenario och den 

andra frågeställningen besvaras under alternativvärderingen där möjliga motverkande system 

värderas utifrån konceptet militär nytta under analysdelen. 

Systemanalys, eller systemanalytisk problemlösningsverksamhet, karaktäriseras av att all 

analys och problemlösning sker med en modell av problemområdet, som ger en bild på helheten 

med dess samverkande element. Problemlösningsprocessen i systemanalysen kan användas för 

studier eller som i det här fallet, militärtekniska bedömanden. Systemanalysschemat är en 

iterativ och allmän problemlösningsprocess, med följande delar: Problemformulering; 

Alternativgenerering; Analys; Alternativvärdering och Rekommendation. Ordningen mellan 

dessa delar i processen kan följas fritt och anpassas vid behov, varje steg bygger ny kunskap.118  

Problemformuleringen till systemanalysen är given från frågeställningen, fokuset i detta arbete 

kommer att ligga på alternativgenerering, analys och alternativvärdering. Den förenklade 

systemanalysen som genomförs i detta arbete påbörjas med en typsituation baserat på logiskt 

resonemang. Motståndarens system och aktivitet presenteras, och likaså det egna 

förbandssystemet. Terrängparametrar som klimat, väderlek, siktavstånd, framkomlighet 

fastställes också.119 På grund av bristande systemdata har ett av motståndarens delsystem i det 

här arbetet kompletterats med ett liknande kommersiellt system (se Bilaga 2). 

                                                 

117 Andersson m.fl., ”Military utility”, 27. 
118 Axberg m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 65–66. 
119 Axberg m.fl., 112. 
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Bild 3:1 Systemanalysschemat.
120

 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen för detta självständiga arbete har genomförts huvudsakligen med hjälp av 

empiriskt material i form av böcker och dokument från Försvarsmakten (FM), 

Försvarshögskolan (FHS), Försvarets materielverk (FMV) samt Anna Lindh-biblioteket på 

Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). För internationell kontext 

nyttjas även böcker och dokument utgivna av USA:s armé och flygvapen. Övriga dokument 

och data kommer från företagen FLIR, AeroVironment, Leonardo DRS och ZALA Aero. 

3.3 Analys 

För att analysera resultatet kommer en tematisk analys att användas. En tematisk analys 

använder sig av kategorier som sorterar det empiriska materialet, för att därefter kunna besvara 

frågeställningar.121 De ur processen utvalda tekniska systemen som kan tänkas ha en 

motverkande förmåga i typsituationen kommer att värderas med konceptet militär nytta.122 

Analysen i detta arbete kommer att vara kvalitativ i dess nyttjande av konceptet militär nytta 

och ge övergripande slutsatser om SUAV-system samt två olika CUAS-system som värderas 

utifrån kontexten som presenteras i scenariot. Trots att delar av arbetet är kvantitativt,  

ex. avståndsberäkning för infraröda sensorer, kommer slutsatserna vara kvalitativa. 

Slutanalysen har en abduktiv ansats och bygger på tidigare forskning samt inhämtade data.  

                                                 

120 Axberg m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 67. 
121 Per Blomkvist och Anette Hallin, Metod för teknologer - Examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1:2 (Lund: 

Studentlitteratur AB, 2015), 108. 
122 Andersson m.fl., ”Military utility”. 
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4) Analys 

4.1 Systemanalys – Scenario 

4.1.1 Inledning 

Detta typscenario baseras på information från Försvarsmaktens handböcker. Utforskningen av 

det framväxande hotet, SUAV-system, kontextualiseras i denna scenarioanalys med det egna 

förbandet, en motoriserad skyttebataljon och stridssättet fördröjningsstrid. Förbandet är valt 

eftersom det är ett manöverförband utan organisatoriskt luftvärn. I scenariot genomför en 

motoriserad skyttebataljon förberedande åtgärder för fördröjningsstrid mot en 

motståndarbrigad, vid samma tillfälle genomför en luftlandsatt motståndarbataljon 

informationsinhämtning mot den motoriserade skyttebataljonen. I scenariot beskrivs 

innebörden av fakta som kan uthämtas från Försvarsmaktens handböcker, dvs. vad kan utföras 

och till vilket syfte, inga slutsatser dras således över respektives mest troliga handlingsplan. 

Scenario – Fördröjningsstrid 

Stridssättet fördröjningsstrid genomförs för att vinna tid, tillfoga förluster eller för att begränsa 

motståndarens utbredning. Tidsfokuserad fördröjning skapar förutsättningar för egen 

verksamhet; förlustfokuserad fördröjning tillfogar motståndaren förluster genom att planerade 

motanfall genomförs mot de områden där denne är sårbar; utbredningsfokuserad fördröjning 

begränsar motståndarens utbredning och styr denne till områden där handlingsfriheten 

reduceras. 123 Fördröjningsstrid genomförs i markoperationer med defensiv inriktning för att 

begränsa motståndarens framryckningshastighet och utbredning. Defensiva markoperationer 

genomförs för att vinna tid och möjliggöra för offensiva markoperationer.124 

 

Bild 4:1 Illustration på fördröjningsstrid.125  

                                                 

123 ”Arméreglemente Taktik”, 81–84. 
124 ”Arméreglemente Taktik”, 143, 147. 
125 ”Arméreglemente Taktik”, 82. 
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4.1.2 Motståndare 

Motståndaren strider alltid i minst brigads ram och med stöd från arménivån, brigaderna utgör 

kärnan i motståndarens markstridskrafter och dess manöverförband uppträder oftast i bataljon 

som minsta enhet.126 Motståndaren har stor eldkraft i dess manöverbrigader och kan innehålla 

en till två bandgående artilleribataljoner och en raketartilleribataljon. Strid från motståndaren 

genomförs främst genom anfall, anfallstriden karaktäriseras delvis av att luftlandsättningar av 

kompani- och bataljonsförband genomförs för att ta viktig terräng på djupet.127 

 
Bild 4:2 Luftlandsättningsbataljon.

128
 

Motståndarens luftlandsättningsbataljon består av en bataljonsstab, tre fallskärmskompanier, 

pansarvärnsrobotpluton, spaningspluton, underhållspluton, luftvärnsrobotpluton, och en 

sambandspluton. Förbandet kan förstärkas med ett granatkastarkompani,129 som består av två 

granatkastarplutoner med vardera 3–4 st. pjäser dragna granatkastare Typ 1,130 dessa har en 

kaliber på 8 cm och en maximal skottvidd på 4–6 km. 

Spaningsplutonen i luftlandsättningsbataljonen disponerar två SUAV-system och leds direkt 

av bataljonschefen. Spaningsplutonen används för att spana på djupet mot kommande 

anfallsmål, broläggningsplatser, anfallsvägar och mot motståndarens gruppering.131 

SUAV-systemen i spaningsplutonen används för spaning i närområdet eller invisning av 

artilleri, det har en aktionsradie på 15 km med videolänk och flyger automatiskt eller semi 

automatiskt mellan 65–130 km/h i max 80 min.132 Nyttolasten till SUAV-systemet är en 

kombinerad elektrooptisk och infraröd stabiliserad sensor.133  

                                                 

126 ”Handbok Markstrid - Motståndaren” (Försvarsmakten, 01 juli 2016), 35. 
127 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 89–90. 
128 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 56. 
129 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 56. 
130 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 64. 
131 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 67. 
132 Se Bilaga 1. 
133 Se Bilaga 2. 
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4.1.3 Egna förband 

 

Bild 4:3 Motoriserad skyttebataljon.
134

 

Den motoriserade skyttebataljonen består av ett stabskompani, understödskompani, ett 

trosskompani och tre stycken skyttekompanier.135 I stab- och understödskompaniet finns 2 st. 

granatkastarplutoner,136 med 4 pjäsgrupper i varje utrustade med en 12 cm granatkastare 

(m/41).137 Granatkastare m/41 har en maximal skottvidd på 8,2 km.138 

 

Bild 4:4 Pansarterrängbil 360.
139

 

Den motoriserade skyttebataljonen är mest lämpad i bebyggelse samt betäckt och småbruten 

terräng där stridssätten fördröjningsstrid, försvarsstrid och anfallstrid kan lösas i 

prioritetsordning.140 Trupptransportfordonet Pansarterrängbil 360 (Patgb 360) utgör stommen 

i den motoriserade skyttebataljonen och är utrustad med Vapenstation 01 (Protector Nordic), 

som vanligtvis är beväpnad med en tung kulspruta (Ksp 88).141 Vapenstationen är utrustad med 

dagkamera, IR-kamera och en laseravståndsmätare som kan mäta in eldgivning upp till över 

2000 meter.142 Vapenstationens förmåga till att upptäcka och identifiera mål är ett viktigt 

förmågesystem för den motoriserade skyttebataljonen.143  

                                                 

134 ”Handbok Förband - Motoriserad Skyttebataljon” (Försvarsmakten, 2016), 14. 
135 ”Handbok Förband - Motoriserad Skyttebataljon”, 14. 
136 ”Organisation Motoriserad Skyttebataljon” (Försvarsmakten, 2016), 11. 
137 ”Organisation Motoriserad Skyttebataljon”, 17. 
138 ”Markstridsreglemente 8:1 Vapenprestanda FU” (Försvarsmakten, 22 mars 2011), 60. 
139 Försvarsmakten, ”Pansarterrängbil 360”, Försvarsmakten, åtkomstdatum 05 april 2019, 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/pansarterrangbil-360/. 
140 ”Handbok Förband - Motoriserad Skyttebataljon”, 13. 
141 Försvarsmakten, ”Pansarterrängbil 360”. 
142 Carina Söderström, ”Protector Nordic – ett svenskt-norskt samarbete”, åtkomstdatum 05 april 2019, 

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Protector-Nordic--ett-svenskt-norskt-samarbete/. 
143 ”Handbok Förband - Motoriserad Skyttebataljon”, 13. 
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4.1.4 Genomförande 

 

Bild 4:5 Scenario – Förberedelser för fördröjningsstrid 

Terrängparametrar: 

Sommar, natt (kl. 01:00), 10°C, låg luftfuktighet. Goda förhållanden för infraröda sensorer. 

Scenario – Utgångsläge: 

En motoriserad skyttebataljon genomför förberedelser för fördröjningsstrid längs E4 mellan 

Tierp S och Läby i nord-sydlig riktning, i syfte att fördröja motståndarens anfall mot Uppsala. 

En fientlig skyttebataljon förväntas anfalla från nordlig riktning om 18 timmar, i syfte att öppna 

upp väg E4 för att understödja brigadens senare anfall. Anfallet förväntas ske samordnat med 

en luftlandsättningsbataljon som befinner sig 30 km väster om fördröjningsområdet. 

Scenario – Genomförande (Motståndare): 

Motståndaren lägger en stor vikt på informationsinhämtning före och under anfall, 

inhämtningen används främst för att skapa underlag före anfallsbeslut. Spaningen kan sättas in 

på djupet av den motoriserade bataljonen för att fastställa grupperingar, verksamhet, hur 

försvaret ser ut, var det kan finnas luckor i grupperingen samt fältarbeten som mineringar. Den 

informationsinhämtning som genomförs sker offensivt och i regel genom stridsspaning – strid 

undviks men eldöverfall kan genomföras mot staber samt understöds- och underhållsförband 

som upptäckts.144  

                                                 

144 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 118. 

+18H 
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Luftlandsättningsbataljonen använder spaningsplutonen för att med 2 st. SUAV-system 

genomföra luftburen spaning över anfallsmålet. SUAV-systemen används under den inledande 

fasen för informationsinhämtning och ledning av indirekt eld, de kan även användas för 

resultatspaning efter genomfört anfall med indirekt eld. Motståndarens UAV-system bidrar till 

korta omloppstider för vapensystem som granatkastare, artilleri, flygplan eller direktriktade 

vapensystem om verkan kan sätts in omedelbart efter överförd målinformation.145 

 

Bild 4:6 Plattform för inhämtning påverkar bekämpningstiden.
146

 

Scenario – Genomförande (Egna förband): 

Fördröjningsområdet för den motoriserade skyttebataljonen kan vara 5–15 km bred och 20–40 

km djup, områdets storlek beror på terrängen, bataljonen undviker fördröjningsstrid i öppen 

terräng.147 Striden genomförs med en kombination av anfall och försvar samt med stöd av 

fördröjande fältarbeten och indirekt eld som kan påverka inom hela området. Ytövervakning 

ordnas för att kunna upptäcka motståndarens försök till kringgång, genom att bekämpa 

spaningsförband kan motståndarens beslutsunderlag och framryckningshastighet minskas.148 

Förberedelser för fördröjningsstrid innebär att den motoriserade skyttebataljonen ger order, 

genomför framryckning, rekognoserar, grupperar, utför fältarbeten och förövar. Förövning bör 

genomföras för att minska omgrupperingstider, risken för vådabekämpning samt för att 

identifiera beslutstillfällen. Urdragning, omgruppering och motanfall bör förövas i terrängen 

och inte endast genomföras som kartdiskussion. De förberedelser som utförs kräver tid och 

påverkar ambitionsnivån i fördröjningsstriden, dvs. begränsade förberedelser innan 

fördröjningsstriden ger en låg ambitionsnivå då stridsuppgiften fördröja igångsätts.149  

                                                 

145 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 32–33. 
146 ”Handbok Markstrid - Motståndaren”, 33. 
147 ”Handbok Förband - Motoriserad Skyttebataljon”, 25–26. 
148 ”Handbok Markstrid - Bataljon”, 100–102. 
149 ”Handbok Markstrid - Bataljon”, 107–8. 
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4.2 Militär nytta – SUAV 

4.2.1 Innebörd – Scenario 

Behovet från den motoriserade skyttebataljonens att framrycka för att gruppera, rekognosera, 

genomföra fältarbeten och föröva striden innebär att förbandet kommer att behöva förflytta sig 

i stor utsträckning. Förbandets förflyttningar underlättas på grund av att det består av 

hjulgående fordon som har fördelar då det kommer till den operativa rörligheten – Hjulgående 

fordon i samma viktklass kan färdas längre samt med högre marschhastighet i jämförelse med 

bandgående fordon.150 På grund av trupptransportfordonens begränsade stridstekniska rörlighet 

kommer bataljonen behöva genomföra förflyttningar på vägar eller stråk där terrängen är mer 

öppen, dvs. där bataljonen är mindre lämpad att utföra sina uppgifter.151 

 

Bild 4:7 Modell förevisande infraröd bild på Pansarterrängbil 360 och  

en skyttesoldat i öppen samt småbruten/betäckt terräng.
152

 

I bilden ovan förevisas skillnaden på det som en infraröd sensor fångar upp då ett 

trupptransportfordon och en skyttesoldat befinner sig i öppen kontra småbruten eller betäckt 

terräng. Den mindre målarean innebär att det är svårare för en infraröd sensor att upptäcka, 

klassificera, identifiera mål då de befinner sig i småbruten eller betäckt terräng kontra öppen 

terräng. Ett SUAV-systems sensorförmåga att upptäcka mål som befinner sig bakom skydd 

eller skyl påverkas eftersom den infraröda signaturen döljs. Detta innebär att SUAV-systemet 

kan behöva ta sig närmre objektet för att sensorn antingen ska få en bättre bild eller en högre 

vinkel som medger observation av ett objekt bakom eventuellt skydd eller skyl i terrängen. 

                                                 

150 Bruzelius m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik, 108. 
151 ”Handbok Förband - Motoriserad Skyttebataljon”, 13. 
152 William Janurberg, ”3D Design Pansarterrängbil 360 Och Skyttesoldat”, Tinkercad, åtkomstdatum 06 april 

2019, https://www.tinkercad.com/things/bZKu80vCFgo. 
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Metoden som detta arbete använder för att räkna ut avståndet för upptäckt, klassificering och 

identifiering med en infrarödsensor vid goda förhållanden och obruten sikt har förevisats i 

teoriavsnittet. Nedan visas en tabell på uträkningar enligt Johsonkriteriet som representerar 

avstånd till uppgiftslösande med en 50% sannolikhet, dvs. avstånden där operatören som tittar 

på bildskärmen kommer kunna lösa dessa uppgifter, upptäcka, klassificera och identifiera. 

Uppgifter (P) Pansarterrängbil 360 Skyttesoldat 

Upptäckt (50%) 2288 meter 707 meter 

Klassificering (50%) 572 meter 176 meter 

Identifiering (50%) 286 meter 88 meter 

Tabell 4:1 SUAV sensorräckvidd enligt Johnsonkriteriet. 

Pansarterrängbilar i den motoriserade skyttebataljonen som inte är maskerade eller i betäckt 

eller småbruten terräng, kommer kunna upptäckas av motståndarens SUAV-system från 2288 

meter, klassificeras från 572 meter och identifieras från 286 meter, enligt beräkningar med 

Johnson kriteriet. Likaså kommer skyttesoldater kunna upptäckas från 707 meter, klassificeras 

från 176 meter och identifieras från 88 meter. 

Avslutningsvis kommer vapeninsatsen som väljs av motståndaren efter upptäckt och måluttag 

med SUAV bero på möjligheten att kunna kommunicera uppåt till högre förband, samt värdet 

på det målet som har upptäckts. Mål som har en taktisk betydelse kan bli prioriterade av förband 

på taktisk nivå, där endera av de två haubitsbataljonerna eller raketartilleribataljonen på 

brigaden får som uppgift att bekämpa.153 Helikoptrar och flygplan som är kopplade till 

arméflyget ger rutinmässigt direkt understöd och kan användas samtidigt mot samma område 

med artilleriförband.154 På operativ nivå kan en rysk manöverbrigad vid högintensiva konflikter 

även understödjas av det mobila ballistiska kortdistansrobotsystemet 9K720 Iskander.155 

 
Bild 4:8 SUAV-system: Verkansalternativ beroende på krigföringsnivå  

efter målinhämtning samt verkansinformation eller resultatspaning.  

                                                 

153 Grau och Bartles, The Russian Way of War, 234–36. 
154 Grau och Bartles, 384–88. 
155 Grau och Bartles, 263–65. 
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4.2.2 Värdering – SUAV 

Militär effekt: 

SUAV-system kan genomföra luftburen spaning i dager och mörker över nyckelterräng och 

skapa beslutsunderlag för anfall eller indirekt bekämpning. De kan användas för att spana på 

djupet efter högvärdiga mål som pansarvärnsförband, granatkastare, personal som genomför 

fältarbeten (mineringar), stabsplatser och underhållsförband. Verkan på dessa mål kan bidra 

med att sänka ambitionsnivån och skapa en förvirrande stridsmiljö för motståndaren. 

SUAV-system har en förhållandevis god räckvidd och kan operera under lång tid i luften, detta 

bidrar till en god täckning för den luftburna spaningen vilken i sin tur ökar effekten för 

spaningsförbanden. De system som är batteridrivna kan laddas med elförsörjningen från 

förbandets typfordon och kräver endast ett par soldater för att användas, upprättning sker 

snabbt och enkelt utan landningsbana. 

Om SUAV-systemet blir nedskjutet kommer opereraratören av systemet inte att skadas. Det 

finns en risk med radiosignaturen från upplänken som styr SUAV-systemet från 

markkontrollenheten, en lägesbestämning från telekrigsförband kan innebära att 

markkontrollenheten bekämpas. Om systemet har ett förprogrammerat uppdrag som inte kräver 

upplänk kan nedlänken för sensordata upptäckas. Förprogrammerade uppdrag kan genomföras 

med inspelning som efterbehandlas av spaningsplutonen, vilket sänker systemets effektivitet. 

Militär lämplighet: 

SUAV-system har visat sig ha god interoperabilitet med äldre artillerisystem och kan 

potentiellt minska ammunitionsförbrukningen samtidigt som precisionen ökas. Systemen 

kräver en särskild utbildning för att operatörerna ska kunna nyttja systemen effektivt. I de 

varianter av tillgängliga SUAV-system finns soldatburna system som enkelt kan transporteras. 

Överkomlig kostnad: 

I jämförelse med andra luftburna spaningsalternativ, ex. TUAV eller spaningsflygplan, kostar 

SUAV-system mindre eftersom systemet är mindre än dessa alternativ. Globalt har 

tillverkningen av dessa system drivits av den civila tillämpningen av drönarteknologi,  

i Ryssland bedrivs forskning och utveckling av SUAV-system på nationell nivå.  

Militär nytta: 

Innebörden av de indikatorer som har värderats i dimensionerna (effekt/lämplighet/kostnad) 

visar att SUAV-system har en god militär nytta i denna kontext och för denna militära aktör.  
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4.3 Militär nytta – CUAS 

4.3.1 Alternativgenerering 

Denna alternativgenerering syftar till att identifiera potentiella aktiva tekniska system som kan 

användas av egna förband för att motverka SUAV-system. Innebörden av passiv motverkan är 

däremot viktig att presentera före aktiva motåtgärder presenteras. Som den tidigare modellen 

(Bild 4:7) påvisar finns det goda anledningar att försvåra motståndarens förmåga till luftburen 

spaning genom att uppehålla förband i betäckt eller småbruten terräng vid uppgiftslösande. 

Genom att utnyttja terrängen på ett lämpligt sätt kan ett skydd mot upptäckt och beskjutning 

skapas, fältarbeten för överlevnad med hjälp av IR-dämpande maskeringsnät eller skenåtgärder 

bidrar till att försvåra motståndarens verksamhet (Bild 4:9 visar olika motåtgärder för skydd). 

 
Bild 4:9 Skyddslöken.
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För tekniska system som kan aktivt motverka SUAV-system har detta arbete identifierat 

faktorer och potentiella möjligheter för bekämpning. Bekämpningsavstånden och således den 

effektiva räckvidden som ett aktivt motverkande system bör ha har påvisats med hjälp av 

Johnsonkriteriet. I tabell 4:1 presenterades ett SUAV-systems räckvidd för att lösa uppgifterna 

upptäcka, klassificera, identifiera vid goda förhållanden. Om enheter i skyttebataljonen väljer 

att genomföra uppgifter utan trupptransportfordonen, dvs. strida avsuttet, kommer det att vara 

svårare för SUAV-system att upptäcka skyttesoldater. Detta innebär att en SUAV behöver 

flyga närmare för att kunna genomföra spaningsuppgifter, vilket medger att 

bekämpningsavståndet blir lägre för avsutten personal. Avsutten skyttepersonal kan däremot 

inte dra fördelar av fordonsplattformen som kan användas för att transportera tunga 

motmedelssystem, elförsörjning, vapenplattformer eller skydd vid eventuell bekämpning. 

                                                 

156 Kurt Andersson m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och Skydd, 1:a uppl. (Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2009), 15. 
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Baserat på kriterier som presenterats ur NASEM rapport om CUAS,157 ska ett CUAS-system 

avsett för SUAV-system först kunna upptäcka, lokalisera och följa potentiella mål, därefter 

identifiera, klassificera och bedöma mål som SUAV-system, slutligen verka och nedkämpa 

SUAV-system, verkansutvärdera och genomföra återställa systemet för nya mål. För ett 

stridstekniskt system är detta en utmanande bekämpningscykel.  

Faktorer som direkt påverkas av detta är storleken, vikten och energiförbrukningen (SWaP) 

hos ett sådant system som ska genomföra bekämpningscykeln väl, om systemet därtill även ska 

kunna återställas för att bekämpa nya mål ställs ytterligare krav på systemet. System i 

samverkan,158 dvs. att sensorinformation från den taktiska nivån understödjer ett stridstekniskt 

system som bekämpar målet, kan bidra till en potentiell kostnadsreducering för det totala 

systemet. Däremot finns det ett värde av att ha decentraliserade bekämpningssystem som inte 

förlitar sig på externa system som löser delar av den presenterade bekämpningskedjan,  

ex. radarsystem som understödjer manöverbrigader, om dessa system placeras för att utföra 

andra uppgifter tappar CUAS-systemet dess bekämpningsförmåga. 

Identifierade CUAS-system: 

De alternativ till CUAS-system som har genererats under analysen i detta arbete är 

direktriktade vapen i form av kinetiska och icke-kinetiska vapen samt indirekta eldsystem som 

används på den stridstekniska och taktiska krigföringsnivån. 

De direktriktade vapensystemen som är eldvapen, ex. automatkarbiner och kulsprutor samt 

automatkanoner, används till truppluftvärn för att bekämpa lågt flygande luftfarkoster.  

Ett annat kinetiskt vapenalternativ är robotsystem, i form av ett buret system eller som ett 

luftvärnsspecifikt fordonssystem, alternativt tornsystem. 

Icke-kinetiska vapen exemplifieras av HPM, laser och elektronisk krigföring, där man med 

hjälp av störning kan störa upp/nedlänken mellan ett SUAV-system och markkontrollenheten. 

Indirekta eldsystem på stridsteknisk nivå exemplifieras av granatkastare som tillhör bataljonen, 

på taktisk nivå kan haubits eller direkt flygunderstöd användas för att verka mot operatören av 

ett SUAV-system. Engångsbruk SUAV-systemet Switchblade som har en stridsdel som 

nyttolast, kan också användas i detta syfte.  

                                                 

157 Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) Capability for Battalion-and-Below Operations, 15. 
158 ”Sensorer och mål-data från en plattform kopplas ihop med verkansmedel från en annan. På så sätt bildas ett 

styrkegemensamt nät, vilket ökar räckvidder och sannolikheten för överraskning och verkan.” ”Militärstrategisk 

doktrin 2016” (Försvarsmakten, 2016), 62. 
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4.3.2 Alternativvärdering 

Med de genererade alternativ presenterade finns givna tekniska system i fokus som kan 

värderas tillsammans med den militära aktören, en motoriserad skyttebataljon, i kontexten av 

det presenterade scenariot. Detta analysavsnitt avser att göra en översiktlig värdering och 

jämförelse av två CUAS-system för att exemplifiera hur bedömningar kan genomföras med 

hjälp av konceptet militär nytta. De två CUAS-systemen som har valts är de direktriktade 

kinetiska vapensystemen eldvapen och robotsystem, valet av dessa två motiveras av att arbetet 

presenterat användningen av dessa i inledningen samt den tidigare forskningen. 

Militär effekt – Eldvapen: 

Kulsprutor och automatkanoner kan användas för att skjuta mot luftmål, vilket kallas för 

truppluftvärn. Kopplat till Johnsonkriteriet och ett vapensystems effektiva räckvidd, kommer 

burna kulsprutor behöva kunna bekämpa SUAV mål med en flyghöjd på omkring 88–176 

meter. Automatkanoner som kan införas som ett tornsystem till Pansarterrängbil 360, kommer 

på samma sätt behöva bekämpa SUAV mål med en flyghöjd på omkring 286–572 meter. 

Bortsett från de hovrande SUAV-systemen, är det en svår uppgift att skjuta ner ett  

SUAV-system med eldvapen på grund av systemens storlek och avstånd. En automatkanon kan 

använda ammunition med flerfunktionsstridsdel, i det här fallet zonrörsammunition, vilket kan 

användas i kombination med radarsensorer som på Luftvärnskanonvagn 90, eller i kombination 

med en avancerad optisk sensor som löser samma uppgift. 

Verkan från eldvapen kan avges omedelbart, detta alternativ innebär att skjutgränser och 

eldtillstånd behöver vara fastställda – Insatsreglerna kan ändras för att underlätta enklare 

eldgivning, men detta bidrar till en ökad risk för vådabeskjutning. Verkan från eldvapen kan 

upptäckas av sensorsystem vilket innebär att avfyrningspositionen avslöjas. 

Militär lämplighet – Eldvapen: 

Kulsprutor och automatkanoner finns som standardutrustning för skyttegrupper och typfordon 

som uppgraderats. Dessa finns därför alltid tillgängliga för verkan som krävs för att lösa andra 

stridsuppgifter. Införandet av sensorer för att underlätta luftmålsbekämpning kan kräva mer 

utbildning av personalen som använder dem. 

Överkomlig kostnad – Eldvapen: 

Sensorer för att underlätta bekämpningen av SUAV-system kan vara dyra och kräva särskilt 

underhåll under livstidscykeln. Ammunition med flerfunktionsstridsdel är relativt billigt. 
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Militär effekt - Robotsystem 

Zonrörsmodifieringen av det befintliga systemet FIM-92 Stinger, samt utvecklingen av 

luftvärnsspecifika fordonssystem eller tornsystem med syfte att tillföra en korträckviddig 

luftvärnsförmåga mot SUAV-system, visar att dessa system sannolikt har en god 

verkansförmåga. Burna robotsystem kan nå mål på 3–4 km höjd, medan de mer avancerade 

systemen ofta kan nå räckvidder kring 30 km.159 Detta innebär en god möjlighet att bekämpa 

SUAV-system, då topphöjden på systemet som presenterades i scenariot har en topphöjd på 

3600 meter.160 

Utan tillförlitliga igenkänningssystem riskeras bekämpningen av egna luftfarkoster utanför 

bataljonen, ex. TUAV-system. Verkan från robotsystem kan likt eldvapen upptäckas av 

sensorsystem vilket leder till en avslöjad avfyrningsposition, detta förvärras däremot av 

eventuellt ihållande raketspår. 

Militär lämplighet – Robotsystem: 

Luftvärnssystem och robotar kräver avancerad utbildning för handhavande och särskilda 

faciliteter för lagring och hantering. Beroende på insatsreglerna kan skjutgränser och 

eldstillstånd behöva godkännas på taktisk nivå av luftvärnet eller flygvapnet. Systemet kan 

beroende på stridsdelen och dess effektiva räckvidd användas mot andra luftmål. 

Överkomlig kostnad – Robotsystem: 

Det burna luftvärnssystemet FIM-92 Stinger har väckt viss problematik gällande 

kostnadseffektivitet.161 Större fordonsburna luftvärnssystem förutsätts ha samma 

kostnadsproblem, men Pooling and Sharing initiativ kan bidra med att sänka kostnader.162 

Militär nytta – Eldvapen och robotsystem: 

Kopplat till den militära aktören, en motoriserad skyttebataljon och dess stridsteknik, har burna 

robotsystem en bättre militär lämplighet eftersom de kan användas av avsutten skyttetrupp, och 

om kostnaden är överkomlig även bättre militära nytta. Automatkanonsystem är jämförelsevis 

ett billigare verkansalternativ med bättre flermålsförmåga, men kan på grund av vikten endast 

användas från trupptransportfordonets position och erbjuder med den begränsade räckvidden 

inget bra volymskydd för de tillfällen då avsuttna operationer genomförs.  

                                                 

159 Andersson m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och Skydd, 213. 
160 Se Bilaga 1. 
161 Majumdar, ”Raytheon Has a Genius Plan to Make the Stinger Missile a Drone-Killer”. 
162 Axberg m.fl., Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod, 128. 
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5) Resultat och diskussion 

Detta självständiga arbete har undersökt den militära nyttan med SUAV-system samt hur 

potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster kan jämföras 

med hjälp av konceptet militär nytta. Frågeställningarna ”Vilken militär nytta erhåller 

motståndaren i användandet av SUAV system mot arméförband på stridsteknisk nivå som 

saknar organisatoriskt luftvärn?” samt ”Hur kan tekniska system som är motverkande mot 

SUAV-system på stridsteknisk nivå värderas enligt konceptet militär nytta?” har besvarats 

under analysavsnittet på detta arbete.   

Slutsatserna från detta arbete är att stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har en god 

militär nytta då de används mot en motoriserad skyttebataljon i förberedelsefasen av en 

fördröjningsstrid. Vid värderingen av de två tekniska systemalternativen som motverkar 

obemannade luftfarkoster; eldvapensystem och robotsystem, har bärbara luftvärnsrobotsystem 

bedömts ha en bättre militär nytta än automatkanonsystem på grund av dess möjliga 

användning i avsuttna operationer. Arbetet kan förhoppningsvis utöka Försvarsmaktens 

kunskaper om bekämpningssystem och tillvägagångssätt för att motverka SUAV-system. 

Vikten av militärteknik för officerens förmåga att utöva sin profession har presenterats, detta 

arbete har gett ett exempel på hur teknik som kan påverka militära operationer kan värderas. 

5.1 Resultat 

Kopplat till problemformuleringen har detta arbete har visat att det kan finnas ett behov att 

stridstekniska förband har en egen luftvärnsförmåga för att bekämpa SUAV-system, beroende 

på en besluttagares behov att reducera den lucka som motståndaren kan dra nytta av vid 

nyttjandet av SUAV-system.  

I jämförelse med den tidigare forskningen har en del av Pattersons forskning i ”Defeating the 

Threat of Small Unmanned Aerial Systems” identifierats under analysdelen där understöd- och 

underhållsförband, avgörande förmågor, kan efter identifiering av ett fientligt SUAV-system 

bli utsatta för bekämpning. Med hjälp av SUAV-system kan effektivare luftburen spaning 

genomföras där egna kritiska sårbarheter får en större risk att upptäckas. Om effekten av denna 

spaning är för stor kan det växa ett avgörande behov av CUAS-system för att motverka den. 

För en motoriserad skyttebataljon innebär detta arbetets resultat och analys att behovet av 

passiva stridstekniska åtgärder, som fältarbeten för överlevnad, förstärks. Nyttjandet av 

SUAV-system från motståndaren innebär att det är svårare för förbandet att förbli dolt då det 

genomför sina operationer, särskilt de tillfällena då stora förflyttningar behöver genomföras.   
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5.2 Metod och genomförande 

Detta arbete har använt sig av konceptet militär nytta och Johnsonkriteriet. Enligt Andersson 

m.fl. är militär nytta en subjektiv mätning där behovet av en värdering endast kan ses utifrån 

beslutfattarens perspektiv.163 Med det sagt bör slutsatserna i detta arbete endast ses utifrån den 

militära aktören samt den kontext som analysen har genomförts i. Konceptet militär nytta har 

visat sig vara användbart för att dimensionera en stor mängd indikatorer som på egen hand är 

svåra att dra slutsatser av, detta har underlättat militärtekniska bedömanden. Johnsonkriteriet 

har också varit användbart för att underlätta det militärtekniska bedömandet, trots att det endast 

ger en grov bild av verkligheten har denna uträkningsmetod underlättat visualiseringen av 

infraröda sensorers räckvidd för att upptäcka, klassificera och identifiera mål. 

Metodvalet i detta arbete, systemanalys, motiverades av att SUAV teknologin i en militär 

kontext är relativt ny, en fallstudie är såldes svår att utföra utan ett passande fall. 

Systemanalysen behövde genomföras i en enkel form för att kunna användas i detta arbete, för 

att kunna få med samtliga delar hade arbetet behövt vara mer avgränsad i frågeställningen. 

Denna metod har däremot lyckats med att sätta ett system i fokus och en militär aktör i kontext. 

Detta arbete har inte använt intervjuer till datainhämtningen, pga. bristande svar från lämpliga 

intervjukandidater, men har kompletterats med en bred litteraturgenomgång. Reliabiliteten i 

detta arbete kan förbättras om värderingen av de tekniska systemen gjordes kvantitativt istället 

för kvalitativt med en abduktiv ansats som detta arbete har valt att göra. 

5.3 Fortsatta studier 

Simuleringar, krigsspel och fältövningar kan genomföras för att underlätta eventuella 

fallstudier som berör detta ämne. Metoder för att genomföra utförliga kvantitativa studier inom 

militär nytta är också av värde eftersom dessa kan visa större reliabilitet i jämförelse med 

kvalitativa studier, eftersom subjektiviteten kan minskas eller i alla fall kan uppenbaras. 

Fler studier kan genomföras på svärmteknologin som är nästa steg i utvecklingen av 

obemannade luftfarkoster. En förbättrad kapacitet för autonoma operationer innebär att ett stort 

antal samverkande system kan påfresta de luftvärnssystem som är avsedda för att motverka 

SUAV-system. Fler studier kan också genomföras på icke-kinetiska vapen som inte värderades 

i detta arbete. Metoder för lokalisering och indirekt bekämpning av SUAV-systemens 

markkontrollenhet kan också utvecklas som en del av en sammanlagd CUAS förmåga.  

                                                 

163 Andersson m.fl., ”Military utility”, 30. 
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Bilagor 

Bilaga 1: SUAV-System, ZALA 421-08M 

  

ZALA 421-08M.
164

 

SUAV-systemet 421-08M är ett av de ledande soldatburna UAV-systemen i Ryssland, det 

tillverkas av det ryska företaget ZALA och är deras lättaste system. Kontroll av systemet sker 

automatiskt eller semiautomatiskt med hjälp av det inbyggda tröghetsnavigeringssystemet som 

stöttas av GPS eller GLONASS. 421-08M är avsett för spaning i närområdet men har även 

använts för invisning av artilleri. Sensorsystemen som kan användas inkluderar en 

elektrooptisk dagkamera, stabiliserad infraröd sensor och miniatyriserad videokamera.  

SUAV-systemet startas med handkraft och genomför landning med fallskärm.165 

Tekniska specifikationer166 

Motor: Elektrisk 

Max startvikt: 2,5 kg 

Max nyttolast: 0,3 kg 

Spännvidd: 0,81 m 

Fartområde: 65–130 km/h 

Max patrulltid: 80 min 

Aktionsradie: 15 km (videolänk) eller 25 km (styr- och telemetrilänk) 

Topphöjd: 3600 meter 

Batteri: 1000 mAh 

Vindbegränsning: 20 m/s 

Temperaturområde: -30°C till 40°C 

                                                 

164 ”Unmanned aircraft ZALA 421-08M”, åtkomstdatum 25 mars 2019, http://zala.aero/zala-421-08/. 
165 Björk, ”Teknisk Und orienterar: Ryska UAV-system”, 89–90. 
166 Björk, 90. 

Z-08MIK/VK 
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Bilaga 2: Nyttolast – Sensorsystem, FLIR Duo Pro R 

 

FLIR Duo Pro R.
167

 

Detta kommersiella sensorsystem är valt pga. bristande specifikationer och används som ett 

alternativ till Z-08MIK/V, en kombinerad elektrooptisk/infraröd sensor som används som 

nyttolast till ZALA 421-08M.168 

Tekniska specifikationer 

FLIR Dou Pro R 640 19mm169 Z-08MIK/VK170 

Vikt: 325 gram Vikt: ≤ 300 gram 

Brännvidd: 19 mm Brännvidd: --- 

Spektralband: 7.5–13.5 µm Spektralband: --- 

Pixeltäthet (LWIR): 17 µm Pixeltäthet (LWIR): --- 

Upplösning (LWIR): 640 x 512 Upplösning (LWIR): 640 x 512 

Zoom: 4x digital Zoom: 4x digital 

Temperaturområde: -20°C till 50°C Temperaturområde: -30°C till 40°C 

 

  

                                                 

167 ”FLIR Duo Pro R User Guide” (FLIR Systems, december 2017), 

https://www.flir.com/globalassets/imported-assets/document/duo-pro-r-user-guide-v1.0.pdf. 
168 ”Z-08MIK/VK”, Zala Aero Group, åtkomstdatum 25 mars 2019, http://zala.aero/videokamera-s-ik-kameroj-

girostab/. 
169 ”FLIR Duo Pro R User Guide”; ”FLIR Duo Pro R HD Dual-Sensor Thermal Camera for Drones | FLIR 

Systems”, åtkomstdatum 25 mars 2019, https://www.flir.com/products/duo-pro-r/. 
170 ”Z-08MIK/VK”. 
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Bilaga 3: Fri sikt, avståndsberäkning 

 

Räckvidd – Fri sikt.
171

 

Fri sikt – Avståndsberäkning172 

𝐹𝑟𝑖 𝑠𝑖𝑘𝑡 (𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑) =  √(2 × (𝐸𝐸𝑅) × 𝐻1) + 𝐻1
  2 + √(2 × (𝐸𝐸𝑅) × 𝐻2) + 𝐻2

  2 

Fri sikt: L1 + L2 

Antennhöjd, kontrollenhet: H1 

Flyghöjd, SUAV-system: H2 

Jordradien: EER (Effective Earth Radius) 

 

                                                 

171 Austin, Unmanned Aircraft Systems, 145. 
172 Austin, 145. 


