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Titel 

Den militära nyttan med geografiska informationssystem kopplat till eldlednings- och obser-

vationsinstrumentet vid precisionsbekämpning. 

Sammandrag 

I takt med Försvarsmaktens ökade engagemang internationellt och det faktum att alla insats-

förband inom Försvarsmakten ska kunna verka på alla konfliktnivåer och i en urban miljö 

kommer nya krav och behov på bekämpningsförmågan att uppstå avseende precisionsbe-

kämpning.  

Med hjälp av ett GIS kopplat till EOI:et vid en insats i en urban miljö kan en rad vinster erhål-

las för att stödja artilleriet vad avser precisionsbekämpning. Exempel på sådana områden är: 

målverifiering, justering av målkoordinater, lägesuppfattning avseende målets närmiljö, redo-

visning och presentation av verkansområde inför en insats för dimensionering av verkan. 
 

Nyckelord: Geografisk informationssystem (GIS), Taktisk kartering, Eldlednings- och obser-

vationsinstrument (EOI), Precisionsbekämpning 
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Abstract 

The Swedish Armed Forces’ increasing engagement in international conflicts and 

the fact that all units in the Armed Forces should be able to participate and solve 

tasks in urban environments and in all levels of conflict will put new demands on 

and needs for the combat ability regard to the precision fire. 

This paper will discuss the use of geographic information system (GIS) together 

with the forward observation instrument (EOI) and how it can support the artillery 

concerning precision fire in an urban environment. 

Keyword: Geographic information system (GIS), Rapid mapping, Forward obser-

vation instrument (EOI), precision fire 

Förord 

Val av ämne inför uppsatsskrivandet kom till genom en förfrågan av författaren till 

hemförbandet A 9, om det fanns något som förbandet ville få belyst. Ett av de för-

slag på ämne som kom fram var att titta på hur geografiskt informationssystem 

tillsammans med eldlednings- och observationsinstrumentet kan stödja artilleriet 

vid en insats i urban miljö. Jag fann frågan i allra högsta grad intressant och inte 

helt trivial. Dessutom ligger den i tiden med hänsyn till Försvarsmaktens ökade 

engagemang i internationella insatser. Arbetet med uppsatsen har därför varit både 

intressant och lärorikt för mig eftersom jag delvis har saknat förkunskaper inom 

ämnet förutom de fem högskolepoängen i GIS. Författaren vill här passa på att 

framföra mitt varma tack till alla som har hjälpt till med kunskaper och underlag 

till arbetet samt till dem som har gjort den tråkiga men ack så viktiga korrekturläs-

ningen av arbetet. Författaren vill rikta ett speciellt tack till handledarna Åke Si-

vertun Docent i Ledningsvetenskap på Försvarshögskolan och överstelöjtnant Per 

Eliasson lärare på Försvarshögskolan för stödet och hjälpen under arbetet. Förfat-

taren vill även tacka SAAB Bofors Dynamics AB för genomförda studiebesök och 

fältförsök vilka har legat till grund vid kunskapsinhämtningen. Författaren vill 

också tacka Anna Lindh biblioteket för dess fina service och hjälp med att få fram 

material till uppsatsen. 
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1.  Inledning 

När eldledningsgruppchefen (E-gruppchefen) spanade ut från sin observationsplats 

(O-plats) över det lilla samhället i missionsområdet kände han sig säker. Han hade 

inte kunnat hitta en bättre O-plats över området. O-platsen hade han funnit vid en 

rekognosering med hjälp av ett datorprogram som kan behandla geografisk infor-

mation. Han hade låtit dataprogrammet genomföra en siktfältsanalys över det om-

råde som eldledningsgruppen (E-gruppen) var satt att observera över. Efter den 

genomförda analysen hade dataprogrammet föreslaget denna O-plats samt presen-

terat vilka siktbegränsningar den skulle ha. När E-gruppchefen nu blickade ut över 

området kunde han konstatera att programmet hade haft helt rätt. Härifrån kunde 

han observera alla de viktiga knutpunkter och byggnader som fanns i de centrala 

delarna av det lilla samhället. E-gruppchefen beordrade nu eldledningsbiträdet (E-

biträde) att mäta in några av de byggnader som låg framför dem på avstånd mellan 

1500 – 4000 meter. E-biträdet riktade in eldlednings och observationsinstrument 

(EOI) mot det första objektet och tryckte på knappen för att mäta avståndet. Ge-

nast presenterades byggnadens läge på den digitala kartan i den bärbara fältdatorn 

och dataprogrammet meddelade att den just utpekade byggnaden var en industrilo-

kal. Plötsligt kunde E-gruppen se hur en bil av modell pickup svängde in på par-
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keringen intill industrilokalen och ut hoppade ett antal individer som direkt påbör-

jade att gruppera en granatkastare. E-gruppchefen visste att just från detta område 

så var det vanligt förekommande med rebeller som skjuter granater och då ofta i 

syfte att skrämma och terrorisera den lokala befolkningen i området. E-

gruppchefen visste också att det fanns klara och tydliga regler för hur och vilken 

insats han hade rätt att beordra i detta läge. E-gruppchefen beordrade E-biträdet att 

med EOI:et mäta in rebellerna som var i full gång att gruppera granatkastaren och 

som ammunitionsslag för insatsen ska precisionsgranaten Excalibur användas. Ge-

nast presenterades på fältdatorn målets läge samt det beräknade verkansområdet 

för insatsen. En snabb kontroll gjordes av E-gruppchefen med hjälp av datorpro-

grammet och det visade på att det inte fanns några känsliga byggnader av vikt för 

infrastrukturen inom det beräknade riskområdet. Han tryckte på sändknappen och 

eldsignaleringen sändes ner till artilleribatteriet. Strax därefter kom tre stycken 

Excalibur farande genom luften och utplånade rebellerna som strax skulle ha slut-

fört sin gruppering och påbörjat eldöppnandet mot lokalbefolkningen. E-

gruppchefen kunde nöjt konstatera att det var förtänksamt, att man hade karterat 

detta samhälle och att den geografiska informationen nu fanns tillgänglig samt att 

EOI-systemet hade ett datorprogram som kunde hantera och presentera geografisk 

information - ett så kallat GIS. Utan tillgång till den geografiska informationen 

och stödet från datorprogrammet i fältdatorn hade det varit tveksamt om han hade 

kunnat genomföra insatsen så snabbt och säkert. 

1.1 Sammanfattning 

Det ökade internationella engagemanget inom Försvarsmakten kan leda till att 

svenska artilleriförband kan hamna i en situation liknande den i inledningskapitlet. 

Följande problemformulering uppstår i och med en sådan händelse. Dagens och 

morgondagens konflikter tenderar till att utspela sig i urbana miljöer. Den urbana 

miljön ställer höga krav på precision vid måluttag för att kunna nedkämpa målet 

och enbart målet i det första eldöppnandet och därigenom minska risken för den 

oönskade sidoverkan. Den teoretiska ramen för denna uppsats byggs upp genom 

att ämnet studeras utifrån Försvarsmaktens doktriner och förmågan att dimensio-
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nera verkan inom artilleri genom att nyttja geoinformatik. Utgångspunkten för den 

genomförda empirin tas sedan från studien Framtida markmålsbekämpning där två 

stycken representativa scenarier för en internationell insats i en urban miljö hämtas 

för att beskriva målet och dess kontext vid en insats. I empirin studeras också GIS 

och dess militära nytta och användningsområde samt att en kortare beskrivning av 

EOI:et görs. EOI:et i sig själv har kapaciteten att kunna ta ut mål för att genomföra 

precisionsbekämpning med hjälp av Excalibur men i en urban miljö kommer be-

hovet av stöd till EOI-systemet i dager. Detta visade sig i det fältförsök som 

genomfördes med ett EOI och SBD:s system för taktisk kartering och presentation 

av digitalt kartunderlag. Vidare har också metoder för datafångst till GIS studerats. 

Analysen av de slutsatser som dragits under empirin ger då vid handen att vad det 

beträffar GIS kopplat till EOI:  

Med hjälp av ett GIS kopplat till EOI:et vid en insats i en urban miljö kan en rad 

vinster erhållas för att stödja artilleriet vad avser precisionsbekämpning. Exempel 

på sådana områden är: målverifiering, justering av målkoordinater, lägesuppfatt-

ning avseende målets närmiljö, redovisning och presentation av verkansområde 

inför en insats för dimensionering av verkan. 
 

När det gäller metoder för datafångst till GIS ger analysen vid handen följande:  

Fotogrammetri i likhet med SBD:s system är troligen den metod som är mest op-

timal som karteringsmetod för att ta fram kartunderlag till EOI:et. Men även digi-

tala flygfoton som är kompletterat med LIDAR kan beroende på omständigheterna 

vara mycket användbar och ha flera fördelar. Fördelen med att nyttja LIDAR till-

sammans med fotogrammetri är att man får bägge systemens fördelaktiga egen-

skaper, nämligen fotogrammetrins fördelar med att omgivningarna återges natur-

ligt och LIDARS fördel att kunna se genom vegetation samt få en äkta 3D repre-

sentation av ett område. 
 

Utifrån resultaten av dessa analyser och den efterföljande diskussionen ges följan-

de rekommendationer avseende teknikområdena GIS och taktisk kartering: 

 Försvarsmakten bör fortsätta att studera områdena taktisk kartering och 

GIS- applikationer. Den internationella insatsmiljön och kravet på att träffa 
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rätt i första eldöppnandet samt strävan efter att minimera oönskade sido-

verkan kommer att öka kraven på tillgång till aktuell och relevant geogra-

fisk information.  

 Försvarsmakten bör i närtid anskaffa ett demonstratorsystem för taktisk 

kartering för att bygga upp sin kunskap inom detta område. 

 Fortsatta försök och studier med EOI och GIS bör genomföras i kunskaps-

uppbyggande syfte för att kunna ställa relevanta krav på GIS.  

1.2 Problemformulering 

Med inledningen som utgångspunkt kommer uppsatsen att beröra ämnena taktisk 

kartering och geografiska informationssystem (GIS) och hur dessa kan bidra till att 

öka förmågan att kunna verka med artilleriförband vid en internationell insats i en 

urban miljö. I takt med att Försvarsmakten ökar sitt internationella engagemang 

och att de flesta konflikterna idag utspelas i urban miljö skapas nya krav och be-

hov avseende verkan. Den urbana miljön ställer höga krav på precision vid målut-

tag för att kunna nedkämpa målet och enbart målet i det första eldöppnandet och 

därigenom minska den oönskade sidoverkan. I den urbana miljön är avstånd mel-

lan olika byggnader korta och risken för förväxling mellan olika byggnader vid ett 

måluttag kan vara stor och därmed kan ett felaktigt måluttag ske vid genomförande 

av en insats. Ett sådant felaktigt målluttag kan få allvarliga konsekvenser i det fall 

exempelvis ett sjukhus eller annan samhällsviktig byggnad slås ut vid genomfö-

randet av insatsen. Den politiska förlusten i ett sådant läge blir svår, men ännu svå-

rare blir det mänskliga lidandet som orsakas. Med tillgång till ett GIS som är upp-

daterat och som innehåller korrekt information kan kanske en sådan händelse und-

vikas. En förutsättning för ett korrekt innehåll i GIS är att tillgång till aktuell data 

finns. Denna information kan erhållas genom taktisk kartering i egen regi eller ge-

nom att informationen utbyts mellan koalitionsparter eller att redan befintligt 

kartunderlag nyttjas. Med hjälp av GIS kan kanske precisionen vid en bekämpning 

med artilleri öka och den oönskade sidoverkan minimeras. 
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Syftet med uppsatsen är således att belysa hur tillgången till relevant geografisk 

information nyttjat tillsammans med EOI:et kan stödja en insats med ett svenskt 

artilleriförband vid en internationell insats i en urban miljö.  

Uppsatsen skall besvara följande två frågeställningar: 

1. På vilka sätt kan nyttjandet av geografiska informationssystem(GIS) till-

sammans med eldlednings- och observationsinstrumentet (EOI) stödja ar-

tilleriet vad avser precisionsbekämpning (dimensionerad verkan) vid insats 

i en urban miljö?  

2. Vilka lämpliga metoder finns för att förse ett GIS med grundläggande kart-

information, det vill säga, vilka metoder finns för taktisk kartering och 

uppdatering av lägesbundna data? 

1.3 Teori 

Den teoretiska ramen för uppsatsen är att studera ämnet utifrån Försvarsmaktens 

doktriner och förmågan att dimensionera verkan inom artilleri genom att nyttja 

geoinformatik, vilket är läran om hur man ska samla in, hantera och analysera lä-

gesbunden information på ett sådant sätt att det kommer till största möjliga nytta i 

en verksamhet. Det ökade internationella engagemanget inom Försvarsmakten kan 

leda till att svenska artilleriförband kan hamna i en situation liknande den i inled-

ningskapitlet. Detta antagande bygger på de doktriner och utvecklingsplaner som 

finns i Försvarsmakten och som pekar på ett ökat internationellt engagemang för 

samtliga insatsförband.  

1.4 Metod och material 

Min metod för skrivandet av uppsatsen har i huvudsak varit litteraturstudier. Den 

studerade litteraturen utgörs av Försvarsmaktens dokument i form av doktriner och 

utvecklingsplaner varifrån den teoretiska ramen för uppsatsen tar sin utgångspunkt 

i att alla insatsförband och därmed inbegripet även artilleriförband skall kunna ver-

ka i en internationell insats i en urban miljö. Till empirin hämtas från studien 

Framtida markmålsbekämpning två stycken scenarier vilka har ett internationellt 

perspektiv och bedöms som troliga händelser. Målens gemensamma nämnare klar-
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läggs här och svårigheterna med att nyttja ett redan befintligt kartunderlag över 

insatsområdet belyses. Dessa scenarier har valts för att beskriva två olika typer av 

insatsmiljöer som målet kan uppträda i och där GIS skulle kunna bidra till att stöd-

ja EOI:et. Det är således miljön i dessa scenarier som är intressant och inte själva 

målet i sig. Vidare som ett led i empirin har teknikområdet GIS studerats för att 

belysa och visa på användningsområden för GIS i militära sammanhang. Underlag 

för denna studie har varit läroboken Geografisk informationsbehandling metoder 

och tillämpningar samt olika relevanta artiklar och studier från Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI).  
 

Även EOI:et och dess kapacitet har studerats som ett led i empirin och underlag till 

den studien har hämtats från en publikation från Försvarets materielverk (FMV) 

samt ett examensarbete utfört på Kungliga Tekniska Högskolan men med FMV 

som uppdragsgivare. Tre olika metoder för taktisk kartering från luften och som 

datafångst åt GIS har studerats som ett led i empirin. Vidare har det som ett led i 

skrivandet av uppsatsen genomförts studiebesök hos, Försvarsmaktens stödenhet 

geografisk information (Geo Se) och SBD för att inhämta kunskap gällande äm-

nesområdena taktisk kartering och GIS. Inom ramen för uppsatsen och dess empiri 

har även ett fältförsök genomförts den 23/6 2009. Försöket genomfördes i Stock-

olm från en observationsplats belägen på Kaknästornets övre terrass. Försöket 

genomfördes tillsammans med Artilleriregementet (A 9) och SBD och vid försöket 

användes SBD:s system för geografisk informationshantering och taktisk kartering 

samt från A 9 ett EOI.  
 

Dragna slutsatser från den genomförda empirin har sedan legat till grund för den 

analys som har gjorts och vilken har lett fram till svaren på frågeställningarna. 

Därefter har en kortare diskussion kring svaren på frågeställningar förts vilket slut-

ligen har lett fram till lämpliga rekommendationer till Försvarsmakten. 

1.5 Källgranskning  

De studerade källorna har genomgått en källkritisk granskning och bedöms vara 

relevanta för denna uppsats. För att godkännas som källor avseende Försvars-
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maktsdokument har kravet varit att dokumenten är fastställda och giltiga. När det 

gäller FOI rapporter har kravet varit att dessa ska vara aktuella d.v.s. inte äldre än 

sex år, detta med tanke på hur snabb teknikutvecklingen är samt att rapporterna 

ska vara publicerade. De källor som använts från internet bedöms vara trovärdiga 

då de i huvudsak utgörs av aktörer eller tidskrifter inom dessa teknikområden.  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att avhandla: 

 de ekonomiska aspekterna - det vill säga kostnader för utveckling, anskaff-

ning och vidmakthållande för dessa system kommer inte att belysas. 

 hur underlaget från den taktiska karteringen eller hur den geografiska in-

formationen distribueras och hanteras i Försvarsmaktens förekommande 

ledningssystem. 

 algoritmer för och behandling av den datafångst som systemen genererar. 

1.7 Centrala begrepp 

I uppsatsen används samma definition för begreppet ”taktisk kartering” som FOI 

använder i rapporten ”Taktisk kartering – en kort förstudie” (FOI Memo1202).  

Med begreppet taktisk kartering avses: 

”Teknik och verksamhet för 

 i) datafångst – insamling av lägesbestämda data över platser och områden i den 

naturliga omgivningen – och ii) databehandling – bearbetning av insamlade geo-

grafiska data samt produktion av geografisk information – under begränsade tids-

förlopp och begränsade områden med syfte att komplettera och förtäta existerande 

data, förbättra kvalitén och noggrannheten, och/eller skaffa fram nya och aktuella 

data.”1 
 

I uppsatsen används samma definition för GIS som återfinns i läroboken ”Geogra-

fisk informationsbehandling metoder och tillämpningar” av Eklund Lars (2003). 

                                                 
1 Söderman Ulf, Ahlberg Simon, Björklund Svante: Taktisk Kartering – en kort förstudie:  
   (FOI, 2005, Memo 1202) s. 8 
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Med begreppet Geografiska informationssystem (GIS) avses: 

”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografisk data.”2 

I definitionen för geografiska informationssystem finns fyra stycken nyckelord 

informationssystem, geografisk, hantering och analys. Dessa nyckelord kommer 

att förklaras kort i kapitel 4.  
 

Med begreppet precisionsbekämpning avses: 

Förmågan att träffa och slå ut ett på förhand utvalt specifikt mål. Dessa punktmål 

kan vara rörliga och eller fasta och består främst av fientliga fordon, byggnader 

och soldater.3 Precisionsbekämpning ställer således ett krav på att Target Location 

Error (TLE) mindre än 10 meter. 
 

1.8 Förkortningar 

AUP Arméns utvecklingsplan 
CEP Circular Error Probable 
EOI eldlednings och observationsinstrument 
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 
FMUP Försvarsmaktens utvecklingsplan 
FMV Försvarets matrielverk 
GIS Geografisk Informations system 
LIDAR Light Detection And Ranging 
OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
SBD SAAB Bofors Dynamics 
SAR Syntetisk AperturRadar  
TLE Target Location Error 

2. Hur uppstod behovet? 

Är händelsen i inledningskapitlet bara rent påhitt från författarens sida eller är det 

en framtida trolig händelse? Händelsebeskrivningen i inledningskapitlet kan kan-

ske i dag kännas som avlägsen och mindre trolig. Men faktum är att redan i tidspe-

rioden 2010-2012 föreslås i Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) att ett artil-

leribatteri skall anmälas till styrkeregistret och stå i grundberedskap och kunna sät-

                                                 
2 Eklundh Lars (red): Geografisk informationsbehandling metoder och tillämpningar  
  (Tredje reviderade upplagan 2003, ISBN 91-540-5904-6) s. 22 
3 Segerman, M., Precisionsbekämpning av taktiska markmål, en framtida   förmåga?,  
   C Uppsats,Försvarshögskolan, 2004, 19:100:2076 
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tas in inom 90 dagar.4 I Arméns utvecklingsplan (AUP) finner man att Försvars-

makten avser under denna period att slutföra införandet av 77BD Archer samt an-

skaffa precisionsgranat Excalibur vilket medför att artilleriet får en skottvidd på 

upp till 60 kilometer. Införanden av dessa två nya materielsystem medför en avse-

värd ökning avseende bekämpningsförmågan för indirekt eld genom att längre 

skottvidder och ökad förmåga till precisionsbekämpning samt att graderad verkan 

erhålls. Det sker även en kraftig ökning vad avser interoperabiliteten hos artilleri-

förbanden under samma tidsperiod.5 
 

Hur hamnade vi här? 

Doktrinerna är av intresse att studera eftersom dessa beskriver hur den svenska 

utrikes- och säkerhetspolitiken ska stödjas med hjälp av de svenska militära resur-

serna och dess förmåga att föra väpnad strid. Därmed utgör doktrinerna en grund 

och styrning för Försvarsmakten vad avser utvecklings-, inriktnings-, insats- och 

produktionsverksamhet. Doktrinerna ska även tjäna som vägledning åt Försvars-

makten vid såväl internationella som nationella operationer.  

De studerade doktrinerna är i ordning den Militärstrategiska doktrinen, Doktrinen 

för gemensamma operationer och sedan Doktrinen för markoperationer. Avslut-

ningsvis har FMUP och AUP studerats. 

2.1 Militärstrategiska doktrinen 

Den militärstrategiska doktrinen pekar på en ökad betydelse av ett internationellt 

engagemang för Försvarsmakten för att säkra vår egen nations säkerhet genom att 

förhindra att konflikter sprids till vårt närområde. En ominriktning av det gamla 

invasionsförsvaret till ett nytt flexibelt insatsförsvar är alltså nödvändigt för att 

kunna möta detta nya engagemang. Denna ominriktning medför att det nya insats-

försvaret måste kunna verka på alla konfliktnivåer, enskilt eller i samverkan med 

andra nationer såväl nationellt som internationellt. Behovet av denna reformering 

                                                 
4 FMUP Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 (FMUP 2010) (HKV beteckning 2009-02- 
  19, 23 320:51504) s. 37 
5 AUP Arméns Utvecklingsplan 2009 (HKV beteckning 2009-06-17 01 600:57653, bilaga 1)  
   s. 101 - 102 
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av försvarspolitiken och Försvarsmakten har sitt ursprung i det kalla krigets slut 

och den efterföljande internationella utvecklingen. Utgångspunkten för reforme-

ringen av Försvarsmakten grundades i ett riksdagsbeslut vid den säkerhetspolitiska 

kontrollstationen 1999 samt i beslutet om ändring av inriktningen för totalförsva-

ret, mars 2000. Efter dessa beslut skulle den tidigare fokuseringen på invasionsför-

svaret ersättas till en fokusering på ett mer modernt, flexibelt och rörligt insatsför-

svar. Försvarsmaktens internationella engagemang avses utgöra en central del av 

försvarspolitiken enligt regeringen, vid sidan om att kunna försvara oss själva mot 

ett väpnat angrepp och hävda vår territoriella integritet. Således ska de förband 

som produceras i Försvarsmakten kunna nyttjas vid såväl internationella insatser 

som vid försvar av det egna landet. Grundidén är att en ökad säkerhet för oss själ-

va som nation och vår omvärld kan uppnås genom att Försvarsmakten medverkar 

och samarbetar i insatser som är konfliktförebyggande. Ett sådant deltagande av 

Försvarsmakten i konfliktförebyggande insatser möjliggörs genom lagen om väp-

nade styrkor för tjänstgöring utomlands (1992:1153). Genom den lagen kan reger-

ingen ställa en väpnad styrka till förfogande efter begäran från FN eller efter att ett 

beslut fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Vad 

avser styrkor för fredsframtvingande uppgifter krävs dock ett beslut av riksdagen.  

Härmed kan regeringens syfte med inriktningen av totalförsvarets resurser sam-

manfattas med att de ska ”verka konfliktförebyggande och konfliktdämpande, 

globalt och i övriga Europa med dess närhet, samt minst med ambitionen att bidra 

till att hindra konfliktspridning till vårt närområde.” Insatsförsvaret måste därmed 

utformas för att kunna möta en bredare hotbild än tidigare. Detta medför att det 

strategiska målet för den militära organisation och dess beredskap blir att inneha 

en förmåga för att kunna bedriva väpnad strid såväl nationellt som internationellt. 

Genom att inneha denna förmåga visar Sverige sin vilja att bevara landets fred och 

självständighet samt att en krigsavhållande effekt uppnås.6  

                                                 
6 Militärstrategisk doktrin (HKV beteckning 2002 05 31 09 833: 66414) 
   M7740-774002 (Försvarsmakten 2002, Stockholm) s. 46 - 49 
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En förutsättning för att lyckas med detta är att Försvarsmakten besitter en förmåga 

att kunna lösa uppgifter inom hela konfliktskalan från fred till krig såväl nationellt 

som internationellt.  
 

2.1.1 Tidsaspekten och verkansaspekten vid en insats 

I den militärstrategiska doktrinen finner man att i en konflikt är tidsperspektivet av 

central betydelse vad avser exempelvis underlag för att fatta beslut om en eventu-

ell insats. Genom att förekomma en motståndare med ett snabbt agerande kan man 

uppnå överraskning. Den kunskap och information som krävs och ligger till grund 

för att lyckas med detta måste vara så aktuell som möjligt. Kampen om att alltid ha 

tillgång till ett aktuellt beslutsunderlag är en ständigt pågående process under en 

pågående konflikt. Vid insatser och verkan med vapensystem, kan rätt avvägd ver-

kan betyda, att insatser med stor geografisk precision kan genomföras. Det är vik-

tigt att den verkansform som sätts in, är anpassad efter det mål som skall bekäm-

pas d.v.s. vilken verkansform som skall användas i olika tidsperspektiv.7 

2.2 Doktrinen för gemensamma operationer 

De inriktningar som den militärstrategiska doktrinen har gett oss omhändertas i 

Doktrinen för gemensamma operationer. Viktigt att ha i åtanke, är att denna dokt-

rin kom ut tre år efter den militärstrategiska doktrinen. Här finner man att den ope-

rativa förmågan ska finnas inom arenorna mark-, sjö-, luft- och informationsare-

nan. Med operativ förmåga menas i det här fallet förmågan att på kort sikt kunna 

lösa uppgifter både nationellt och internationellt.  

Innebörden av det försvarsbeslut som togs 2004 är att Försvarsmakten i första 

hand ska dimensioneras för internationella insatser i enlighet med statsmakternas 

vilja. Detta medför att Försvarsmakten ska utveckla och organisera förband vilka 

ska kunna ingå i ett europeiskt koncept för snabbinsatsstyrkor. EU-fördraget (arti-

kel 11) reglerar målen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och i 

fördraget ingår även Petersbergsuppdragen vilka är tre till antalet och omfattar:  

                                                 
7 Militärstrategisk doktrin (HKV beteckning 2002 05 31 09 833: 66414) 
   M7740-774002 (Försvarsmakten 2002, Stockholm) s. 21, 103 - 129 
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 Humanitära insatser och räddningsinsatser 

 Fredsbevarande insatser 

 Insatser med stridskrafter vid krishantering, inklusive fredsskapande åtgär-

der  

Den europeiska säkerhetsstrategin som antogs 2003 pekar ut fem olika hot mot 

Europas säkerhet: terrorism, spridning av massförstörelsevapen, regionala kon-

flikter, kollapsande stater samt organiserad brottslighet. 8 Genom EU-fördraget 

och säkerhetsstrategin har EU pekat på att det finns ett behov av att ha tillgång till 

militära förmågor, vilka kan verka i de olika konfliktnivåerna. Detta uppkomna 

behov ger direkt återverkningar på de svenska förbanden eftersom de ska kunna 

ingå i en europeisk snabbinsatsstyrka. 

2.2.1 Informationsområdet 

Inom informationsområdet finner man i Doktrinen för gemensamma operationer 

att tillgången till uppdaterad information är ett grundkrav vid genomförandet av en 

militär operation. Informationen kan bestå av motståndarens, egna och andra aktö-

rers läge, metrologiska, hydrologiska samt geografiska data inom det aktuella ope-

rationsområdet. Att uppnå informationsöverläge är ett resultat av förmågan att 

kunna planera för inhämtning, bearbetning och delgivning av relevant information. 

En förutsättning för att säkert och effektivt kunna genomföra operationer är att ha 

god kännedom om de rådande geografiska förhållandena. Beroendet av stöd vad 

avser korrekt geografisk information finns hos alla ingående funktioner som deltar 

i en militäroperation. Behoven av den geografiska informationen måste analyseras 

tidigt i planeringsprocessen inför en internationell operation, så att rätt geografiskt 

underlag inhämtas och finns tillgängligt vid insatsen. Den geografiska informatio-

nen måste sedan under den pågående operationen ständigt kunna uppdateras. Att i 

                                                 
8 Doktrin för gemensamma operationer (HKV beteckning 2005 03 10 09 833: 64796) 
    M7740-774003 (Försvarsmakten 2005, Stockholm) s. 12-22 
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fält ha förmågan att kunna samla in samt bearbeta geografisk information utgör en 

grundsten för att kunna presentera ett korrekt geografiskt underlag. 9 

2.3 Doktrinen för markoperationerm 

I likhet med den föregående doktrinen, kom även denna ut tre år efter den militär-

strategiska doktrinen. I denna doktrin behandlar man hur stridskrafterna inom För-

svarsmakten konceptuellt ska utföra insatser inom markarenan. Försvarsmakten är 

i första hand till för att föra väpnad strid och detta oavsett om syftet är att skydda 

Sverige mot ett väpnat angrepp eller att delta i en internationell insats. Målet är 

således att Försvarsmakten flexibelt ska kunna utnyttja alla sina resurser för att 

kunna uppnå önskad effekt vid en insats oavsett var i världen insatsen sker. Vid en 

internationell insats finns insatsregler i form av Rules of Engagement (ROE) som 

styr förbandets uppträdande och reglerar vilken typ av våld eller tvång som får an-

vändas vid lösandet av uppgiften. Vid utformandet av ROE beaktas särskilt de till-

lämpliga folkrättsreglerna.10 Några av de viktiga folkrättsliga principerna utgörs 

av: 

 Distinktionsprincipen vilken innebär att åtskillnad mellan civila, civil 

egendom, kombattanter och militära objekt skall göras. 

 Proportionalitetsprincipen vilken innebära att det finns en skyldighet att 

undvika oproportionerliga förluster i civila och civil egendom. 

 Försiktighetsprincipen vars innebörd är att vi är skyldiga att vidta försik-

tighetsåtgärder för att minimera förluster i civila och civil egendom 

2.3.1 Konfliktnivåer 

När det gäller konflikter kan dessa delas in i olika nivåer med avseende på intensi-

tet, antal aktörer och dess utbredning, se bild 1. 

                                                 
9Doktrin för gemensamma operationer (HKV beteckning 2005 03 10 09 833: 64796) 
    M7740-774003 (Försvarsmakten 2005, Stockholm) s. 42 – 48 
10 Doktrin för markoperationer (HKV beteckning 2005 03 10 09 833: 64797) 
    M7740-774004 (Försvarsmakten 2005, Stockholm) s. 7 - 13 
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Bild 1. Samband mellan konfliktnivå, insats och väpnad strid11  
 

Vad beträffar dagens konflikter så tenderar de att utspela sig i befolkningscentra 

där viktiga samhällsfunktioner och huvuddelen av befolkningen finns. Denna ut-

vecklig ställer krav på att markstridskrafterna innehar en god förmåga att kunna 

genomföra strid i bebyggelse och det över hela konfliktskalan. 

2.4 FMUP och AUP 

Som tidigare nämnts utgör den utpekade vägen i doktrinerna en inriktning för För-

svarsmaktens utvecklings- och organisationsverksamhet. Den utpekade inriktning-

en från doktrinerna tas omhand och bryts ner i dokumenten FMUP och AUP. I 

FMUP finner man att Försvarsmaktens militärstrategiska mål är att utveckla en 

insatsorganisation som skall kunna verka både nationellt och internationellt. Det 

framgår också i FMUP att samtliga insatsförband i Försvarsmakten ska kunna ver-

ka i en internationell miljö samt att den expeditionära förmågan ska utvecklas. Det 

ökade kravet på den expeditionära förmågan återfinns i en av de uppgiftsställning-

ar som Försvarsmakten har och vilken säger att Försvarsmakten ska ” Försvara 

Sverige och upprätthålla våra grundläggande värden och intressen. Detta sker 

genom insatser globalt, i Europa, i närområdet och på vårt eget territorium.” I 

målsättningen för tidsperioden 2014-2019 framgår att Försvarsmaktens insatsför-

band ska ha uppnått en sådan status att de ska kunna verka över hela konfliktska-

                                                 
11 Doktrin för markoperationer (HKV beteckning 2005 03 10 09 833: 64797) 
    M7740-774004 (Försvarsmakten 2005, Stockholm) s. 24 
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lan. Insatsförbanden ska därmed kunna verka i allt från lågintensiva konflikter till 

högintensiva konflikter vilka kan infatta all verksamhet från humanitär hjälp till 

fredsframtvingande operationer. 12  
 

Denna ominriktning av Försvarsmakten, att med kort förberedelsetid, kunna verka 

i internationella miljöer och över hela konfliktskalan samt att utveckla den expedi-

tionär förmågan, medför att nya krav kommer att ställas på markstridsförmågan. I 

händelse av en insats kan det mycket väl hända att våra förband kommer att vara 

de som är först på plats i insatsområdet och kan därmed inte påräkna något stöd 

från andra nationer. I detta sammanhang kan utgången av lösandet av insatsen bli 

direkt beroende av att det finns rätt och relevant geografisk information om insats-

området.13  
 

Beträffande bedömda utvecklingsvägar i AUP så lyfts förmågan till att kunna 

genomföra strid i bebyggelse fram som en viktig förmåga för markstridskrafterna. 

Förmågan att kunna strida i bebyggelse ställer ännu högre krav på att tillgång till 

korrekt geografisk information finns, för att rätt verkan med förbanden skall kunna 

uppnås och för att minimera risken för oönskad sidoverkan. Den geografiska in-

formationen ska bland annat kunna bidra till att ge information om var exempelvis 

civila och känsliga objekt finns lokaliserade, såsom skolor, sjukhus, kemiska indu-

strier, etniska grupper mm.14  

2.5 Sammanfattning doktriner och utvecklingsplaner 

Likt en röd tråd går genom doktrinerna och utvecklingsplanerna att Försvarsmak-

tens alla insatsförband ska kunna delta och verka i en internationell insats och på 

alla konfliktnivåer. Syftet med detta engagemang och deltagande är att säkra vår 

egen nations säkerhet. Trenden när det gäller konflikter är att de oftast uppstår i 

befolkningscentra och därmed i en urban miljö. Detta ger vid handen att insatsför-

banden måste ha en förmåga att kunna verka i dessa miljöer. Vid insatser interna-

                                                 
12 FMUP Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 (FMUP 2010) (HKV beteckning 2009-02- 
  19, 23 320:51504) s. 11-37 
13 AUP Arméns Utvecklingsplan 2009 (HKV beteckning 2009-06-17 01 600:57653, bilaga 1) s. 36 
14 Ibid s. 130 
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tionellt finns regler i form av ROE som styr hur insatsen får genomföras och vil-

ken grad av våld som får användas. Grunden till ROE utgörs av de folkrättsliga 

principerna vilka i huvudsak pekar på att åtskillnad mellan civila och kombattanter 

samt civil egendom och militära objekt skall göras. Vidare ska försiktighetsprinci-

pen användas för att minimera skador och förluster på civila och civil egendom. 

Det är därför av yttersta vikt att minimera risken för att oönskad sidoverkan upp-

står vid en insats. I detta sammanhang kan tillgången till rätt geografisk informa-

tion vara av stor betydelse för utgången av lösandet av uppgiften.  

3. Vad kännetecknar målet? 

Med föregående kapitel som grund kan vi utgå från att händelsen i inledningska-

pitlet är en framtida trolig utveckling. Tanken med detta kapitel är att studera må-

let och främst dess kontext och mot vilken verkan ska sättas in. Målets uppträdan-

de och miljö skiftar givetvis mellan olika insatser, men vissa gemensamma nämna-

re kommer dock att finnas. För denna studie har två stycken scenarier från studien 

Framtida markmålsbekämpning valts. Dessa scenarier ger en känsla för målets 

uppträdande och i vilka olika kontexter detta kan ske.  

3.1 Målens gemensamma nämnare 

Studien Framtida markmålsbekämpning visar på att måls normala exponeringstid 

d.v.s. den tid som målet är tillgängligt och bekämpningsbart ligger inom 15 minu-

ter. Det optimala är dock att verkan mot målet kan sättas in innan motståndaren 

själv har hunnit verka med sina system. Det vill säga att i fallet i inledningskapitlet 

bör vi hinna verka mot granatkastaren innan den har hunnit påbörja sitt eldöpp-

nande. Genom detta agerande minimeras verkan från granatkastarenheten samt att 

viss avskräckande effekt för en fortsatt liknande verksamhet kan uppnås. För att 

kunna agera på detta sätt så medför det att tiden för att hinna genomföra insats blir 

avsevärt mindre än exponeringstiden på 15 minuter. Andra genomförda studier i 

bland annat Storbritannien visar på att exponeringstiden kan vara ännu kortare och 

ligger då runt 10 minuter, medan erfarenheter från irakkriget säger att man enbart 

har 6 – 8 minuter på sig från målupptäckt till att verkan i målet skall uppnås. Det-
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ta ställer krav på att beslut om en insats kan fattas så fort som målet har upptäckts 

av exempelvis en E-grupp.  

Vad avser målets närmiljö och möjligheten till att genomföra bekämpning och val 

av verkansform bedöms fyra olika områden spela in och dessa områden är:15:  

 Väder och ljusförhållande vilket spelar in på sensorns möjlighet att upp-

täcka målet.  

 Skyddande läge d.v.s. finns det hinder i målets miljö som medför att strids-

delen måste närma sig målet i en viss attityd för att nå eller finns det något 

som kan skymma sikten för verkansdelens sensorer? 

 Den sociala miljön d.v.s. hur ser det ut med civilbefolkningen runt målet. 

Finns det miljöfarliga anläggningar i närheten vilka kan riskeras att komma 

till skada. Var finns den egna truppen i förhållande till målet? 

 Syftet med bekämpningen, vad avser vi att uppnå, nedkämpa, hindra, störa 

eller varna motståndare. 

3.2 Två olika scenarier 

Följande två scenarier är hämtad ur studien Framtida markmålsbekämpning och är 

tänkta att visa på hur en typsituation kan se ut. I den här uppsatsen och i resone-

manget om hur GIS tillsammans med EOI kan stödja artilleriet vad avser verkan, 

är inte själva måltypen i sig det intressanta utan det intressanta är den miljö som 

målet uppträder i. Bägge scenarierna bygger på en internationell insats med delta-

gande av svenska förband och i en inte alltför avlägsen framtid. 

3.2.1 Beskrivning scenario 1 

Uppgiften är att neutralisera stridsvagnskompaniet som står uppställt på byns id-

rottsplan intill skolan efter att nyligen ha genomfört en attack. Personalen på 

stridsvagnarna håller som bäst på att klargöra vagnarna och sig själva för att kunna 

påbörja nästa attack. Bedömningen är att stridsvagnsförbandet är marschklart inom 

15 minuter. Det svenska förbandet har sensorer i området vilka har kapacitet att 

                                                 
15 Studierapport Framtida markmålsbekämpning (ATK00148S) bilaga 1 (HKV beteckning  
    2006-11-01,  21 120:70458) s. 35 - 36 
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kunna ange mål ner till enskilda stridsvagnar och med en lägesbestämningsnog-

grannhet på 10 meter. Uppgiften till det svenska förbandet är att få motståndaren 

att ge upp innan han har hunnit lämna byn. Aktuella ROE föreskrifter ger vid han-

den att dödligt våld får användas mot dem som beskjuter eller hotar den interna-

tionella styrkan medan de civila inte får utsättas för våld.  Vad det gäller målets 

närmiljö så är byn belägen på landsbygden. Bebyggelsen består av enplanshus el-

ler tvåvåningshus och i ytterkanterna av byn finns ett antal bondgårdar. Det finns 

en genomgående väg i byn och skolan samt idrottsplatsen är centralt belägna. Den 

sociala miljön vid målet är att civila personer finns inom 30 meter från stridsvag-

narna och civila byggnader finns belägna inom 20 meter från huvudsamlingen av 

stridsvagnarna. I byn råder för tillfället normala civila rörelser och runt skolan 

finns ett antal barn, även de i rörelse.16 

 

Bild 2. Stridsvagnskompani grupperat i en by.17 

3.2.2 Beskrivning av scenario 2 

Uppgiften är att avbryta en pågående mobilisering. Den internationella styrkans 

inspektionsenhet vägras tillträde till ett större vapen- och materielförråd för tung 

materiel. Den internationella styrkan ska genomföra kontroll över att all krigsma-

teriel är på plats och att inga mobiliseringsförberedelser pågår. Förrådsområdet är i 

utsträckning 800x400 meter stort och placerat i ett fabriksområde i ytterkanten av 
                                                 
16 Studierapport Framtida markmålsbekämpning (ATK00148S) bilaga 4 SCENARIO (HKV 
    beteckning 2006-11-01, 21 120:70458) s. 12 - 14 
17 Ibid s. 14 
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en by. På plats kan inspektionsstyrkan konstatera att mobiliseringsförberedelser 

pågår inne på området och att pansarskyttefordon är i rörelse. Inspektionsenheten 

bedömer att förflyttning av tung materiel från området kan ske inom 10 minuter. 

Den närmaste civila byggnaden finns ca 200 meter från fabriksområdets grindar. 

ROE ger vid handen att dödligt våld får tillgripas vid mobilisering eller vid för-

flyttning av tung materiel. Inspektionsstyrkan vid grinden har möjlighet att kunna 

genomföra uttag av mål med en lägesnoggrannhet på 10 meter. Uppgiften för den 

internationella styrkan är att varna motståndaren så att han avbryter en eventuell 

mobilisering. Vad det gäller målets närmiljö så består området av industribyggna-

der på en till två våningar i utkanten av ett samhälle. Den sociala miljön vid målet 

är att soldater finns inom förrådsområdet. Närmaste civila personerna finns i sam-

hället 200 meter bort från förrådsbyggnaden. Avståndet till närmaste egna förband 

är 100 meter. 18 

 

Bild 3. Förberedelser för mobilisering19  

3.2.3 Nyttjande av befintligt kartunderlag 

I de bägge scenarierna skulle man kunna stödja sin insats på redan befintliga 

kartunderlag om sådana existerar. Då uppstår ett antal frågor vilka måste kunna 

besvaras innan insats. Exempel på sådana frågor kan vara: Hur aktuellt är det be-

fintliga kartunderlaget? Vilken noggrannhet har kartunderlaget? Vilket kartdatum 

nyttjas och är projektionen vinkelriktig eller areariktig? Hur förhåller det sig med 

                                                 
18 Studierapport Framtida markmålsbekämpning (ATK00148S) bilaga 4 SCENARIO (HKV 
    beteckning 2006-11-01, 21 120:70458) s. 41 - 42 
19 Ibid s. 42 
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undanhållna hus d.v.s hur rätt är kartan gjord och hur stämmer inbördes avstånd 

mellan olika objekt och finns alla objekt avbildade på kartan? Vad var syftet med 

kartan då den togs fram över området d.v.s vad visar den och vad visar den inte? 

Viss erfarenhet krävs för att kunna läsa en annan nations karta och det tema som 

avbildas. Det krävs också en förståelse för de symboler som används. Olika länder 

har olika utseenden i kartan. Språket, symbolerna och färger i kartan är ofta kul-

turbetingat.20 

Det innebär att nyttja sådana befintliga kartor som stöd för måluttag vid en insats 

med artilleri i en urban miljö kan vara problematiskt eftersom kartunderlaget kan 

vara bristfälligt eller svårtolkat för användaren. Genom att ha tillgång till egenpro-

ducerade kartor kan risken för felaktiga måluttag minskas och eventuella missför-

stånd avseende kartans innehåll undanröjas. 

4. Nyttan med GIS i militära sammanhang. 

Detta kapitel kommer inledningsvis att ge en mycket kort förklaring om vad GIS 

är. Förklaringen är på intet sätt heltäckande utan författaren förutsätter att läsaren 

har en grundläggande kännedom om GIS. Därefter kommer några tillämpningar av 

GIS att redovisas för att slutligen i kapitlet beskriva den militära nyttan med GIS i 

största allmänhet. 

4.1  Allmänt om GIS 

Under centrala begrepp fastslogs definitionen av GIS. Definitionen innehöll fyra 

stycken nyckelord vilka var; informationssystem, geografisk, hantering och analys 

vilka kommer att förklaras kort här. GIS är i första hand ett informationssystem 

vars syfte är att förmedla information mellan olika användare. Utbytet av informa-

tionen ska kunna ske mellan olika programsystem vilket görs möjligt genom att 

definiera tydliga användargränssnitt och att dataformaten är av universell karaktär. 

GIS är i första hand till för att hantera data vilka är knutna till en viss geografisk 

position. Koordinatangivelser till olika objekt är en mycket central funktion för 

                                                 
20 Eklundh Lars (red): Geografisk informationsbehandling metoder och tillämpningar  
    (Tredje reviderade upplagan 2003, ISBN 91-540-5904-6) s. 291 
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GIS. GIS möjliggör hantering av data genom inläsning och export av data. Data 

från olika källor kan hanteras och underlag till GIS kan komma från exempelvis 

kartor, data från flyg- eller satellitbilder samt information i form av text eller siff-

ror från undersökningar på fältet. Viktigt i GIS är att insamlad och lagrad data kan 

modifieras och uppdateras allt eftersom förändringar eller ny information tillkom-

mer från omvärlden. Analys av de data som finns i GIS kan genomföras och ex-

empel på sådana analyser kan vara undersökning av topologiska samband, mätning 

av ytor och/eller längder mm. Slutresultatet av denna analys av data måste också 

kunna presenteras för mottagaren på ett pedagogiskt och användbart sätt. Utveck-

lingen av nycklorden kan sammanfattas i en bild, se bild 4, vilken beskriver GIS.21  

 

Bild 4. De vanligaste funktionerna i ett GIS22 

4.2 GIS - tillämpningar 

Under de sista åren har en enorm utveckling skett inom områdena karteringstekno-

logi och GIS vilket har medfört att nya egenskaper inom GIS- användningen har 

                                                 
21 Eklundh Lars (red): Geografisk informationsbehandling metoder och tillämpningar 
    (Tredje reviderade upplagan 2003, ISBN 91-540-5904-6) s. 22-24 
22 Ibid s. 24 
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blivit möjlig. GIS har tack vare denna utveckling blivit lättare att använda för ge-

mene man. För inte allt för länge sedan var GIS endast till för experter men har nu 

på senare tid blivit ett viktigt verktyg för att tillhandahålla och uppnå gemensam 

lägesinformation och möjliggör att bättre beslut kan fattas. Eftersom att utveck-

lingen av dataprocessorer och minneskapacitet har varit omfattande under de se-

naste åren samt att kostnader för dessa produkter har sjunkit, så har GIS-

applikationer som kan hantera stora mängder data kunnat tas fram. GIS-data kan 

numera även integreras eller överlagras till andra användarsystem. I dag kan GIS-

teknologin exempelvis användas för att simulera en vattenhöjning på någon meter 

av havet, för att se vilka konsekvenser detta får för ett samhälle beläget vid kusten 

eller en bit in på land. Utifrån dessa simuleringar kan sedan konsekvenserna av en 

sådan vattenhöjning analyseras för att se vad det innebär för infrastrukturen i sam-

hället. På detta sätt kan åtgärder som behöver vidtas för att skydda samhällsviktiga 

objekt från en sådan händelse genomföras och kartläggning hur en evakuering av 

befolkning skulle kunna genomföras.23 
 

Några av de vanligaste och allra mest fundamentala analysmetoderna inom GIS är 

att kunna mäta avstånd och storlek på olika objekt. En annan mycket viktig funk-

tion är att kunna beräkna avståndszoner till olika objekt. Exempelvis kan man räk-

na ut hur många invånare som bor inom ett visst avstånd från exempelvis en tänkt 

framtida vägsträckning. Ett annat exempel på tillämpning är att kontrollera hur 

många personer som bor inom säkerhetsavståndet längs en kraftledning, kärnkraft-

verk eller annan farlig industri. GIS kan således användas för en rad olika tillämp-

ningar men viktigt att ha i åtanke, är att analyserna eller operationerna som görs i 

GIS aldrig blir bättre än de indata som finns i systemet. 24 

                                                 
23 I Jane´s Homeland Security Review (Responding to the GIS revolution)  
    January/Frbruary 2009 s. 12 - 13 
24 Eklundh Lars (red): Geografisk informationsbehandling metoder och tillämpningar 
    (Tredje reviderade upplagan 2003, ISBN 91-540-5904-6) s. 33 - 64 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE sida 26 av 56 
Major Lars Göran Rutgersson 
ChpT 08-10 2009-10-27 
 

4.3 Exempel på användningsområden för GIS i militära sammanhang 

Detta teknikområde är i sin linda inom Försvarsmakten och ett antal studier och 

rapporter från FOI har producerats under de senaste åren. Med hänsyn till För-

svarsmaktens ominriktning från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar som ska 

kunna verka både nationellt och internationell har detta teknikområdes aktualitet 

blivit stor. Ett markant ökat behov av tillgång till geografisk information har upp-

stått i och med det ökade internationella engagemanget. Intresset för detta teknik-

område blir ännu större med hänsyn till att konflikterna i huvudsak kommer att 

utspela sig i urbana miljöer där det är lätt att vådabekämpa eftersom många bygg-

nader finns inom ett begränsat område. Till vad kan då den geografiska informa-

tionen användas och vad är den militära nyttan? Här följer nu några exempel på 

militära användningsområden i största allmänhet för GIS.  
 

Med ett bra GIS-underlag byggt på två eller tredimensionella kartor kan snabbt en 

överblick över ett insatsområde fås och en gemensam lägesbild erhållas. 

Med hjälp av GIS kan exempelvis siktfältsanalyser och beräkningar genomföras. 

Resultatet från en sådan analys kan sedan ligga till grund för var en eventuell ob-

servationsplats skall ligga för att kunna observera ett visst givet område. Samma 

typ av analys kan även ligga till grund för att finna framryckningsvägar för att 

kunna göra en dold framryckning till ett insatsområde. Vidare kan siktfältsanalys 

ge svar på var man kan bygga länkstråk för att få en optimal räckvidd och därmed 

bra sambandsmöjligheter. Lämpliga grupperingsplatser för artillerilokaliseringsra-

dar kan även erhållas genom en siktfältsanalys. GIS kan således vara behjälpligt 

vid planering inför och genomförande av en insats. Med hjälp av GIS kan även en 

överblick över den rådande infrastrukturen i ett insatsområde fås som exempelvis 

vägar och deras bredd, vägars lutning, översvämningsrisker, kurvor, återvänds-

gränder, broars höjder, vägunderlag, bärighet mm. Denna information kan sedan 

utgöra en grund för planering av konvojvägar, framryckningsvägar, evakuerings-

vägar mm. Ytterligare exempel där GIS kan nyttjas är vid målverifiering vid en 

flyginsats. Genom tredimensionella kartor kan en pilot få information om hur mål-
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området ser ut före insatsen, vilket underlättar för piloten avseende igenkänning av 

insatsområdet vid själva genomförandet av insatsen. 
 

GIS-underlaget kan också vara till stöd vid framtagning av målkoordinater då en 

jämförelse med sensorns målkoordinater och en den tredimensionella kartans mål-

koordinater kan göras. Detta kan vara av intresse, speciellt i en urban miljö där av-

stånden mellan olika byggnader kan vara litet och svårigheter i att bedöma om det 

är rätt byggnad som sensorn ser föreligger.25 Med hjälp av GIS kan även planering 

av flyktingläger och/eller baser göras. Analyser för var dessa skall ligga kan göras 

utifrån kriterierna att säkerställa vattentillgång, energiförsörjning, transportmöjlig-

heter, expansionsmöjligheter. Information för en sådan analys kan vara exempelvis 

vägnätet, växtlighet, förekomsten av minfält och dess utbredning, avrinning av 

vatten för att förutse översvämningsrisker mm.26  
 

Genom denna lilla exposé över vad som är möjligt att göra med GIS, har det påvi-

sats att det finns en allmänmilitär nytta. Senare i uppsatsen kommer det att visas på 

hur GIS specifikt kan stödja EOI:et och artilleriet vid en precisionsbekämpning i 

urban miljö. 

5.  Tekniska hjälpmedel för målangivelse 

EOI:et är i dag en vanligt förekommande sensor för E-grupperna inom armén och 

då främst hos icke fordonsburna E-grupper. EOI:et finns i ett stort antal och är se-

dan en tid fördelat inom insatsorganisationen. Det är därför troligt att den sensor 

som användes i de två tidigare beskrivna scenarierna är ett EOI. Syftet med det här 

kapitlet är att en kort och enkel beskrivning över ett EOI och dess ingående delar 

samt att beskriva var ett GIS skulle kunna kopplas ihop med ett EOI. 

Med EOI:et kan mål på upp till sju kilometers håll lokaliseras och mätas in. Via 

fältterminalen och en radio kan sedan målets koordinater sändas över till de 

skjutande enheterna. EOI-systemet består i huvudsak av tre olika delar vilka är 

                                                 
25 Peter Follo, Gustav Tolt: Taktisk kartering och dess potentiella bidrag till operativ stab: (FOI, 
    2008, Memo 2642) s. 14 - 19 
26 Söderman Ulf, Ahlberg Simon, Björklund Svante: Taktisk Kartering – en kort förstudie: (FOI, 
     2005, Memo 1202) s. 17 
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uppifrån räknat på bilden nedan (se bild 5): mållokalisator, infraröd kamera 

(IR)och goniometer. Till EOI:et hör även en fältterminal - vilken inte syns på bil-

den - men en fältterminal kan liknas vid en stryktålig bärbar dator. EOI-systemet 

är uppbyggt i moduler vilket gör att de olika delarna kan separeras och användas 

var för sig 
 

 

Bild 5. EOI (Foto Mattias Håkansson) 27 
 

Mållokalisator 

Mållokalisatorn är EOI-systemets hjärna och utgörs av en laseravståndsmätare 

med en kikare vilken används för lokalisera och observera mål, eldledning och av-

ståndsmätning samt för kommunikation med externa enheter. De olika funktioner-

na som finns i mållokalisatorn styrs genom en inbyggd dator vilken möjliggör att 

bäring och avstånd samt sid- och höjdvinklar och målets koordinater kan räknas ut. 

Den framtagna måldatan sänds sedan över till fältterminalen och därifrån vidare 

via radio till de skjutande enheterna. 
 

En förutsättning för att erhålla en noggrann bestämning av målets läge är att sy-

stemet har tillgång till en noggrann referensbäring och en hög noggrannhet i den 

egna positioneringen. En noggrann bäring kan exempelvis uppnås genom att göra 

                                                 
27 PROTEC Teknik för Sveriges säkerhet Nr 3 2005 (FMV, ISSN 1653-2643) s. 10 
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en bäringsbestämning mot en himlakropp vilket EOI-systemet har inbyggt stöd 

för. Den egna positioneringen av systemet kan göras genom en GPS (om GPS-

tjänsten är tillgänglig).28  Laseravståndsmätaren på EOI:et är en ögonsäker laser 

med en upplösning på +/- fem meter. Att lasern är ögonsäker innebär att loben på 

laserstrålen blir större än om man hade nyttjat en icke ögonsäker laser. Detta med-

för att laserlobens diameter blir cirka en och en halv meter på ett avstånd av en ki-

lometer.29  
 

IR-kamera 

Med IR-kameran är det möjligt att observera både på dagen och natten. IR-

kameran medger att eldledaren kan se skillnad på olika fordonstyper på ett avstånd 

upp till 1500 meter och styrs genom mållokaliseringsenheten. Bilder tagna med 

IR-kameran kan precis som måldatan sändas över till fältterminalen.  

Goniometer 

Referensenhet för höjd- och vinkelmätning utgörs av goniometern. Erhållna höjd- 

och sidvinkelvärden överförs till mållokaliseringsenheten och nyttjas sedan vid 

beräkningarna för måldata.30 

Fältterminal 

Till EOI:et finns en bärbar dator (fältterminal) som betecknas DM7 och levereras 

av företaget Login. Med hänsyn till att EOI:et har några år på nacken och att da-

torutveckling går fort så säljs DM7:an inte längre utan har ersatts av en nyare dator 

som betecknas DM8, se bild 6. För en GIS applikation skulle förmodligen en DM7 

fungera men DM8 är att föredra då den har ett bättre grafikkort och en högre CPU-

kraft än föregångaren. Därav redovisas data för DM 8 i denna uppsats. DM8 är 

utrustad med en processor av typen Intel Pentium 1.06 Ghz ULV Core 2 Duo. 

Minneskapacitet kan fås mellan 1 GB till 4 GB. DM8 har en touchskärm 8,4” LCD 

TFT, 1024*768. Grafikkortet är ett 32 bitars. Datorn är byggd för att kunna funge-

                                                 
28 PROTEC Teknik för Sveriges säkerhet Nr 3 2005 (FMV, ISSN 1653-2643) s. 12 
29 Anders Ingelshed (Noggrannhet vid målinmätning, analys av ett eldledningsinstrument med för-

bättringsförslag) (Examensarbete MMK 2009:03 MCE 181, KTH Industriell teknik och manage-

ment, Maskinkonstruktion, SE-100 44 Stockholm, Sverige 2009 ) s. 7 
30. PROTEC Teknik för Sveriges säkerhet Nr 3 2005 (FMV, ISSN 1653-2643) s. 12 - 13 
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ra utomhus i temperaturer ner till minus 20 grader. Skärmen är konstruerad för att 

kunna hantera svåra ljusförhållanden utomhus och lämpar sig väl för att jobba med 

kartapplikationer. 

  

Bild 6. DM831 

5.1 EOI:ts kapacitet 

Nyligen genomförda försök med EOI-systemet visar att systemet har en förmåga 

att kunna mäta in mål för precisionsbekämpning med exempelvis Excalibur. Vid 

tydliga mål i dagsljus så har systemet en TLE som är mindre än fem meter på ett 

mätavstånd upp till två kilometer. Vid tydliga mål i mörker erhölls en TLE på un-

der åtta meter vid ett mätavstånd upp till en och en halv kilometer. Systemet har 

vid dessa prov och försök uppvisat resultat som gör att systemet är tillräckligt bra i 

sig självt för att kunna genomföra måluttag för precisionsbekämpning där kravet är 

att TLE måste vara mindre än tio meter. Detta eftersom Excaliburgranaten i sig 

själv har en träffsannolikhet benämnt Circular Error Probable (CEP) på tio meter. 

Med detta menas att 50 % av Excaliburgranaterna träffar de angivna målkoordina-

terna inom tio meter.  

När det gäller mål i bebyggelse och i dagsljus visade provresultaten att precisions-

bekämpning av mål var möjligt på ett avstånd upp till två kilometer. Svårigheter 

med referenspunktsuttag i bebyggelse samt att kunna se och mäta in målen bidrog 

i hög grad till att mätavståndet inte kom upp till mer än två kilometer. Vid nyttjan-

                                                 
31 PS 065 DM8HB Product Specification ENG1.pdf (Login Crete AB, Box 22079, 250 22 
    Helsingborg) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE sida 31 av 56 
Major Lars Göran Rutgersson 
ChpT 08-10 2009-10-27 
 
de av gyrokompass för bestämning av referenspunkt ökade dock förmågan att 

kunna genomföra precisionsbekämpning upp till fyra kilometer.32 

6. Taktisk kartering som metod för datafångst i GIS 

Försörjningen av geografisk information till Försvarsmakten kan ske på ett antal 

olika sätt. Troligen kommer man att behöva nyttja en rad olika arbetssätt och lös-

ningar för att kunna erhålla den geografiska informationen som kommer att behö-

vas vid en eventuell insats. Metoder som kan komma ifråga är att exempelvis nytt-

ja redan befintliga kartor från civila och militära myndigheter, kommersiella sy-

stem, att man byter till sig information från koalitionsparter eller att insamling av 

data sker direkt i fält och i egen regi genom taktisk kartering. Insamling av data för 

detta ändamål kan ske direkt i fält när behovet uppstår eller som en förberedelse 

inför en förestående insats. De från fältet insamlade data bearbetas och omvandlas 

sedan till önskad geografisk information. Val av metod och tillvägagångssätt är en 

fråga om vilken noggrannhet som krävs i underlaget.33 
 

Insamlandet av data kan ske antingen manuellt eller automatiskt. Det som styr vil-

ken form av insamling man väljer är i huvudsak vilken tillämpning som ligger till 

grund. Insamlande av data för att snabbt kunna göra en tredimensionell modelle-

ring av exempelvis en urban miljö kräver ofta en automatiserad sensordataanalys. 

Manuell insamling är bättre lämpad vid inmätning av punkter i terrängen med 

hjälp av GPS. Den senare metoden kräver dock att man kan röra sig fritt i insats-

området vilket kanske inte alltid är möjligt. 34 Här följer nu tre olika metoder vilka 

kan nyttjas för att generera tredimensionella kartor. 

                                                 
32 Anders Ingelshed (Noggrannhet vid målinmätning, analys av ett eldledningsinstrument med för-
bättringsförslag) (Examensarbete MMK 2009:03 MCE 181, KTH Industriell teknik och manage-
ment, Maskinkonstruktion, SE-100 44 Stockholm, Sverige 2009 ). 4, 8, 57-58 
33 Ulf Söderman, Simon Ahlberg, Svante Björklund: Taktisk Kartering – en kort förstudie: (FOI, 
    2005, Memo 1202) s. 12 
34 Peter Follo, Gustav Tolt: Taktisk kartering och dess potentiella bidrag till operativ stab: (FOI, 
    2008, Memo 2642) s. 9 
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6.1 Kartering genom radarsensorer 

Olika former av radarteknik kan användas för att genomföra kartering. En form av 

radarteknik är att nyttja sig av Syntetisk Apertur Radar (SAR). Vilken är en bild-

alstrande radar som ger en hög upplösning. Ett antal olika plattformar kan nyttjas 

som bärare för SAR såsom exempelvis satelliter, flygplan och olika typer av obe-

mannade flygfarkoster (UAV:er).  
 

SAR är en metod att genom radarspaning avbilda markytan med hög upplösning. 

Tekniken bygger på att man nyttjar en pulsad radar där antennen är riktad åt sidan 

i förhållande till plattformens rörelseriktning. SAR innebär i princip att man med 

avancerad signalbehandling skapar en virtuell, eller konstgjord, jätteantenn vilket 

ökar radarns upptäcktsförmåga. Antenn skapas genom att man flyger längs det 

stråk som är tänkt att kartläggas, radarpulsen sänds ut från en position i flygbanan 

och tas sedan emot från en annan position i flygbanan. Bilden genereras i efter-

hand med en noggrann inmätning av flygbanan. Principen är att radarn belyser en 

remsa på marken. Remsans bredd som radarn belyser är beroende av radarns av-

ståndsupplösning samt antennens lobbredd. Alla mottagna pulser lagras och en 

korrigering sker så att alla mottagna pulser från ett visst objekt läggs i fas. Om alla 

pulser som har korrigerats för ett visst objekt adderas så kommer objektet att fram-

träda medan övriga objekt undertrycks. Genom att nyttja olika våglängder så kan 

olika objekt mätas eftersom vågen passerar mindre föremål än själva våglängden. 

Detta fenomen gör t.ex. att korta våglängder kommer att reflekteras av löv i träden 

eller mot eventuellt förekommande maskeringsnät. Däremot passerar långa våg-

längder löv och grenar och reflekteras i stället mot marken. 
 

Fördelar med SAR-tekniken är att insamling av data kan ske i de allra flesta väder-

förhållanden samt i såväl dager som mörker. Tekniken kan användas på mycket 

långa avstånd, exempelvis kan satelliter utgöra plattform för dessa system. Vidare 

medger SAR tekniken möjlighet till hög upplösning och upplösningen är helt obe-

roende av spaningsavståndet. Exempelvis har en satellit utrustad med SAR- teknik 

gett forskare en detaljerad överblick över jordskalvet i L’Aquila i Italien i april 
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månad 2009. I jordskorpan har förkastningar ner till 2,8 centimeter kunnat regi-

streras. Vid detta fall nyttjades data från ESAS:s miljösatellit.35  
 

Nackdelar med denna teknik är att den kräver bra överföringskapacitet och ställer 

stora krav på behandling och lagring av insamlad data. Bildtolkningen kan bli för-

svårad då rörliga mål riskerar att bli oskarpa eller kan komma att hamna på fel 

ställen i bilden. Även förekommande brus gör att bilden blir svårtolkad. SAR- bil-

der är även behäftade med felaktigheter på grund fenomenen layover och shadow 

vilket beror på hur objektet blir belyst av radarn. Exempelvis kan höga byggnader 

medföra att objekt hamnar i skugga vilket då ger upphov till fenomenet shadow. 

Vid en hög byggnad kommer den högsta punkten på byggnaden att ligga närmare 

sensorn än basen på byggnaden. Detta fenomen ger upphov till att byggnaden 

tycks luta mot sensorn och kallas för layover. Vidare krävs för att tekniken skall 

kunna fungera att plattformen vet sin egen exakta position för respektive puls.36  

6.1.1  Exempel på taktiskt UAV-system med SAR 

EL/M-2055 SAR/MTI är ett israeliskt taktiskt luftburet rekognoseringssystem som 

är försett med en syntetisk aperturradar eller en detektor för rörliga objekt (Moving 

Target Indication MTI). Systemet kan snabbt och effektivt täcka stora områden på 

marken. UAV:en bär radarn och nödvändig datorkraft för att kunna processa sig-

nalerna som radarn genererar för att kunna producera en digital avbildning av ett 

valfritt skikt över den skannade volymen. Systemet har allvädersförmåga och kan 

verka under alla ljusförhållanden. Den digitala avbildningen som alstras sänds som 

en grid genom en datalänk ner till en markstation.37 Bild 7 visar ett exempel på 

utrustning för SAR-teknik. 

                                                 
35 http://www.branschnyheter.se/article49023.php  (datum 090504) 
36 Ulf Söderman, Simon Ahlberg, Svante Björklund: Taktisk Kartering – en kort förstudie: (FOI,  
    2005, Memo 1202) Bilaga 1 Radarsensorer för taktisk kartering s. 1-3 
37 http://defense-update.com/products/e/elm2055.htm (datum 090506) 
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Bild 7. Radarsystemet EL/M-2055 SAR/MTI38 

6.2 Kartering genom Light Detection And Ranging (LIDAR) 

En annan princip för att bedriva kartering är att nyttja flygburna laserskanningssy-

stem. Vanligt förkommande plattformar som nyttjas till bärare av LIDAR-system 

är helikoptrar eller flygplan. LIDAR-tekniken nyttjas idag främst inom höjdmät-

ning och kartering på land samt mätning av vattendjup i områden nära kuster. Me-

toden är helautomatisk och genererar tredimensionell information om jordytans 

form i digital form. Den erhållna informationen fås i digital form. Dagens moderna 

system ger möjlighet att få information för att bestämma vertikala strukturer och 

mäta objekts höjder på marken. Informationen som erhålls nyttjas sedan för att ta 

fram digitala terrängmodeller över den aktuella karterade omgivningen. Vanligt 

förekommande idag är att laserteknik nyttjas tillsammans med flygfotografering i 

färg. Kamerautrustningen och lasersystemet är då integrerade och samkalibrerade. 

Detta medför att integration av bilddata och laserdata får en ökad automatiserings-

grad.  
 

Tekniken bygger på att lasermätsystemet registrerar sin egen position och mäter åt 

vilket håll systemet tittar. Den egna positionen får man genom att nyttja GPS me-

dan riktningen som lasersystemet tittar i fås genom ett tröghetsnavigeringssystem. 

                                                 
38http://www.militaryperiscope.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/sensors/airradar/w000 
   6475.html  (datum 090506) 
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Vidare behövs även ytterligare system för övergripande styrning samt system för 

datalagring för att detta skall fungera. 
 

Principen för LIDAR-tekniken är avståndet till jordytan och fås med hjälp av la-

seravståndsmätaren. Laserpulsen som sänds ut från farkosten kommer att reflekte-

ras av de ytor den träffar på objekten eller marken. En klocka startas när pulsen 

sänds iväg från farkosten och stoppas då systemet har detekterat den reflekterade 

strålen. Genom att dividera tiden med två och multiplicera med ljusets hastighet så 

erhåller man avståndet till det reflekterade objektet eller marken. Med ett laser-

skanningssystem uppbyggt med GPS för egen positionering och tröghetsnavige-

ringssystem för att veta laserstrålens riktning så kan koordinaterna från ett reflek-

terat objekt bestämmas med ett vertikalt och horisontellt fel inom 10-20 centime-

ter. Beroende på flyghöjd och laserns kapacitet kan man i vissa fall uppnå en nog-

grannhet på 4 – 5 centimeter. För att få tredimensionella avbildningar över ter-

rängytan nyttjas någon form av skannande laser. Ett av det vanligaste förekom-

mande skanningsmönstret fås av en vickande spegel som gör att laserstrålen sve-

per fram och tillbaka tvärs den aktuella flygriktningen. Systemen brukar använda 

sig av laserpulser och vanligast är att mellan 2000 och 100000 pulser per sekund 

sänds ut. 
 

Det avtryck som laserstrålen gör på marken är beroende av själva laserstrålens 

bredd. Avtrycket på den reflekterade ytan kan inte anses försumbart då det kan 

ligga mellan 20 – 100 cm beroende på flyghöjden. Storleken på avtrycket får bety-

delse för hur hög noggrannheten kan bli på avståndsmätningen. För att erhålla en 

bra lägesbestämning så är således ett litet avtryck att föredra. Avtryckets storlek 

kan regleras genom att styra hur mycket laserstrålen skall svepa ut i sida. Stora 

sidosvep ger stora avtryck. I dagens system kan både laserstrålens bredd och skan-

nervinkeln justeras för att få bästa verkan för aktuellt mätuppdrag. Lasersystemens 

mätdata kan delas upp i två olika grupper. Den ena gruppen är höjddata och utgörs 
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av punkter i rummet och den andra gruppen är intensitetsdata d.v.s. den mottagna 

strålningens energi.39 

6.2.1 Exempel på flygande system med LIDAR 

TopEye Mark II, se bild 8, är ett svenskt kommersiellt system som finns i företaget 

Blom Sweden och inom avdelningen Blom Geografisk Information. Blom Sweden 

är ett företag som har kapacitet att bedriva kartering med hjälp av LIDAR. Syste-

met har en pulsrepetitionsfrekvens på 50 Hz och en pulslängd på fyra nanosekun-

der. Operativ höjd för systemet är mellan 60 - 1000 meter. Datafångsten för sy-

stemet är upp till 20 punkter per kvadratmeter. Systemet lämpar sig bra för teknis-

ka tillämpningar med höga krav på noggrannhet. Systemets fördelar är att det 

medger en snabb datafångst med upp till 50 linjekm/timme. Noggrannheten i z-led 

är +/- 4 centimeter och +/- 5 centimeter i x- och y-led vid en flyghöjd på 100 me-

ter. Systemet har även förmåga att kunna tränga igenom vegetation.40 

  

Bild 8. Systemet TopEye Mark II41 

6.3 Kartering genom fotogrammetri 

Fotogrammetri är den äldsta av de fjärranalysmetoder som används vid framtagan-

de av topografiska kartor. Definitionen på fotogrammetri kan sägas vara den tek-

nik som via tolkning och mätning i bilder kan fastställa och dokumentera lägen, 

                                                 
39 Ulf Söderman, Simon Ahlberg, Svante Björklund: Taktisk Kartering – en kort förstudie: (FOI, 
    2005, Memo 1202) Bilaga 2 Laserskanning för taktisk kartering s. 1-5 
40 http://www.topeye.se/sweden/se/produkter-och-tjänster/laserskanning/helikopterbaserad-(rw)- 
    skanning  (datum 090507) 
41 http://www.blom.no/sweden/se (datum 090810) 
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geometriska former och andra ytterligare egenskaper hos det avbildade objektet. 

Kartframställning genom fotogrammetrisk metod omfattar en rad delmoment och 

processtiden är tämligen lång. Exempel på delmoment som bör beaktas vid nytt-

jande av denna metod är val av kamera, registreringsmetod (fotografisk, multi-

spektral etc.), flyghöjd, lokalisering av flygstråk samt överlappning av flygstråk 

för att bara nämna några. Styrande vid planeringen av fotogrammetriskt kartlägg-

ningsprojekt är vilka krav som ställs på slutprodukten. 
 

För att kunna åstadkomma dessa bilder, men även producera digitala terrängmo-

deller och på senare tid även 3D modeller i nära realtid. Kan programvaror som 

tex SOCET SET användas. Programvaran är framtagen av BAE-systems och den 

senaste utgåvan SOCET SET V5.5 gavs ut under april månad 2009.42 

Mjukvaran SOCET SET möjliggör att tillverka digitala terräng- och ytmodeller 

samt bildkartor, visualisering, geografiska informationsdatabaser från flyg och sa-

tellitbilder.43 Indata till SOCET SET består av digitala fotobilder vilka är tagna i 

stereomod. Från dessa foton genereras sedan automatiskt digitala höjdmodeller, 

digitala egenskaper i form av vektordata och orthofoton. Utdata från detta program 

används sedan för att tillverka digitala kartor och som underlag för planering av 

insatser. En grundförutsättning för att underlaget som tas fram skall vara värdefullt 

är att kamerans exakta position och betraktningsvinkeln vid själva fotoögonblicket 

är noggrant bestämd. 

6.3.1 Exempel på flygande UAV system med fotogrammetri 

SBD har ett system som heter Rapid 3D Mapping med bildalstrande sensorer vil-

ket kan sättas på vanliga flygplan, helikoptrar eller på UAV av exempelvis typen 

Skeldar, se bild 9. Systemet kan täcka ett 100 kvadratkilometer stort område på en 

timme och ett färdigt digitalt kartunderlag finns framtaget efter fem timmar. Han-

teringen är helt automatiserad och noggrannheten i underlaget är bättre än 0,3 me-

ter då en flyghöjd på 500 meter används. Vidare medger systemet att siktfältsana-

                                                 
42 http://www.socetgxp.com/gxpmosaic/software-update/socet-set-v55  (datum 090508) 
43 http://www.baesystems.com/ProductsServices/bae_prod_nss_socetset.html  (datum 090508) 
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lyser kan göras ur den framtagna digitala kartan. Underlaget medger också att om-

råden kan zoomas in och att avstånd såväl i horisontell led som i vertikal led kan 

mätas direkt i det digitala kartunderlaget.44 

 

Bild 9. UAV:en Skeldar45 

7. Genomfört fältförsök med GIS och EOI 

Som ett led i skrivandet av denna uppsats har ett enklare försök med EOI och 

SBD:s utrustning för taktisk kartering genomförts. Närvarande vid försöket var 

från Högkvarteret major Stefan Hansson, materielsystemansvarig för indirekt eld 

och major Ulf Gullberg, Högkvarteret. Från A9, Artilleriets stridsskola deltog kap-

ten Per-Erik Forsberg, sensoravdelningen, ansvarig EOI och chefen för Artilleriets 

stridsskola överstelöjtnant Claes Silfwerplatz. Från SBD deltog Rolf Michel och 

Per-Olof Persson och från Försvarshögskolan major Lars Göran Rutgersson.  
 

Försöket som genomfördes gick ut på att från en O-plats ta ut och lägesbestämma 

ett antal mål i form av byggnader och broar på olika avstånd i den urbana miljön 

Stockholm. Den O-plats som användes vid genomförandet av försöket får anses 

som mycket bra ur observationsmöjlighetssynpunkt för EOI:et betraktat. Det torde 

vara svårt att finna en bättre belägen observationsplats än Kaknästornet för att ob-

servera ut över Stockholm. Väderförhållandet vid genomförande av försöket var 

mycket gott och inga begränsningar fanns avseende möjligheten att kunna obser-

vera ända bort till horisonten. Syftet med försöket var att undersöka hur ett GIS 

                                                 
44 SAAB Bofors Dynamics AB Product sheet – Rapid 3D Mapping – eng –v. 1 mar 09  
45 http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article45621.ece (datum 090810) 
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skulle kunna stödja och komplettera EOI som sensor i en urban miljö. Syftet med 

försöket var således inte att klarlägga vilket system som var bäst på att lägesbe-

stämma mål i urban miljö. Det kartunderlag som låg till grund för försöket kom 

från SBD vilka också har karterat det aktuella området. Samtliga redovisade bilder 

i detta kapitel kommer från SBD. 

7.1 Beskrivning av fältförsöket 

Ett antal byggnader, synliga från Kaknästornet, i Stockholm valdes ut för att lä-

gesbestämmas. Lägesbestämningen gjordes genom att rätvinkliga och polära koor-

dinater togs ut med de olika systemen. Det genomförda försöket blir dock på grund 

av en del omständigheter inte helt rättvisande eftersom de erhållna resultaten från 

EOI har ett systematiskt vinkelfel på ca 40mils vilket motsvarar 2 grader vad avser 

bäringen. Detta fel beror sannolikt på att bäringsbestämningen inte kunde göras 

med det gyro som kan nyttjas till EOI:et. Bäringsbestämningen gjordes då istället 

med hjälp av beräkningar baserat på säkra koordinater. Här får man då en felkälla 

som beror på att den GPS som idag används för att stödja EOI:et är en vanlig civil 

avancerad GPS för hemmabruk varvid noggrannheten i koordinaterna är något 

oklart. Vidare kunde inte EOI:et grupperas på ett tillfredsställande sätt eftersom 

EOI:et fick lov att grupperas på ett plåtunderlag för att kunna komma över kanten 

på den översta terrassen på Kaknästornet varvid EOI.ets läge förändrades mellan 

mätningarna p.g.a. det hala underlaget. Dessa felkällor gör att jämförelse mellan 

systemens koordinater inte blir relevanta att göra var av dessa inte presenteras här. 

Försöket kan ändå visa på en del intressanta resultat samt tjäna som underlag för 

en fortsatt diskussion gällande samspelet mellan EOI, GIS och taktisk kartering. 

7.2 Resultat från fältförsöket 

Här redovisas tre av de byggnader som skulle lägesbestämmas med hjälp av de 

olika systemen. Anledningen till att jag väljer att redovisa just dessa tre byggnader 

är att de visar på hur EOI:et skulle kunna stödjas av ett GIS med ett tredimensio-

nellt kartunderlag.  
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Den första byggnaden som skulle lägesbestämmas var mittpunkten på taket på en 

specifik oljecistern, se bild 10 och 11.  

 

Bild 10. Den vy som EOI:et ser över oljecisternerna. Här uppstår problem med att 

säkert kunna ta ut mittpunkten på taket på en av cisternerna.46 

 

Bild 11. Vy över oljecisterner som erhålls ur kartunderlag. Varvid mittpunkten på 

taket kan lägesbestämmas. Den röda runda cirkeln i bilden är målet.47  
 

Egna kommentarer och reflektioner till försöket oljecistern: 

På grund av byggnadens karaktär och form samt att mittpunkten på taket på oljeci-

sternen skulle lägesbestämmas med EOI:et fick operatören problem eftersom ci-

sternens mittpunkt på taket inte kunde observeras med hjälp av EOI:et. Mittpunk-

                                                 
46 Bild tagen av SDB i samband med fältförsöket den 23/6 2009, fotograf Per-Olof Persson 
47 Bild från SBD:s kartprogram 
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ten på taket kunde inte observeras eftersom höjdvinkeln och avståndet till byggna-

den (3003meter) gör att taket på cisternen blir skymt. EOI:et kunde lägesbestämma 

själva cisternen men eftersom cisternen är rund får man fel lägesbestämning - felet 

är minst lika stort som radien på cisternens tak. Med hjälp av det tredimensionella 

kartunderlaget från SBD kan man vrida kartbilden så att lägesbestämning kan gö-

ras av takets mittpunkt. I det här fallet kan GIS implementerat i fältterminalen för 

EOI:et hjälpa EOI:et att verifiera att rätt cistern tas ut som mål och att ingen för-

växling sker mellan cisternerna samt att EOI:ets koordinater för cisternen kan ju-

steras med hjälp av det aktuella kartunderlaget så mittpunkten på taket erhålls.  
 

Den andra byggnaden som skulle lägesbestämmas under fältförsöket var en av 

körbanorna på Lidingöbron, se bild 12 och 13. 

 

Bild 12. Den vy som EOI:et ser över Lidingöbron. EOI:et kan i det här fallet inte 

lägesbestämma körbanorna på bron och dessutom uppfattas bara den ena bron av 

de två broar som finns över till Lidingö.48 

                                                 
48 Bild tagen av SDB i samband med fältförsöket den 23/6 2009, fotograf Per-Olof Persson 
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Bild 13. Vy över Lidingöbron som erhålls ur kartunderlag. Här kan man se att två 

stycken broar går över till Lidingö. Bägge broarna kan lägesbestämmas eller nå-

gon av körbanornas.49 
 

Egna kommentarer och reflektioner till försöket Lidingöbron: 

Här föreligger en stor risk att fel bro kan mätas in som mål eftersom det går två 

broar parallellt över till Lidingö, en järnvägsbro och en bro för biltrafik, vilka inte 

kunde särskiljas med EOI.et från denna O-plats (se bild 12). I det här fallet kan 

GIS implementerat i fältterminalen hjälpa eldledaren att uppfatta att det finns två 

stycken broar i målområdet, verifiera att rätt bro tas ut som mål samt korrigera ko-

ordinaterna från EOI:et så att koordinater för någon av körbanorna eller broarna 

kan tas ut. Detta genom att justera de från EOI:et ursprungliga målkoordinaterna 

med hjälp av koordinaterna från kartunderlaget.  
 
 

                                                 
49 Bild från SBD:s kartprogram 
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Det tredje och sista exemplet från fältförsöket var att lägesbestämma ett fönster på 

en speciell byggnad. 

Bild 14. Den vy som EOI:et ser över Stockolm. Objektet som skall lägesbestämmas 

är den höga vita inringade byggnaden i bilden50.  

 

Bild 15. Vy över byggnaden som erhålls ur kartunderlag.51  

                                                 
50 Bild tagen av SDB i samband med fältförsöket den 23/6 2009, fotograf Per-Olof Persson 
51 Bild från SBD:s kartprogram 
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Egna kommentarer och reflektioner till försöket byggnaden. 

I det här fallet var det inga problem att lägesbestämma ett av fönstren i byggnaden 

med hjälp av EOI:et. Det var däremot mycket svårt att med EOI:et från denna 

grupperingsplats få en uppfattning om byggnadens utsträckning i längd. Vidare 

kunde man inte heller avgöra hur närmiljön runt byggnaden såg ut. Att ha en upp-

fattning om hur närmiljön runt ett mål ser ut avseende skyddsvärda eller fredade 

civila objekt mm kan vara av stor betydelse för val av insats. Här skulle ett aktuellt 

kartunderlag samt tillgång till GIS kunna vara ett stöd för att fatta beslut om insats 

med exempelvis indirekteld i form av Excalibur. Denna del av fältförsöket kan 

liknas med de två scenarier som redovisades i kapitel 3. Där en uppfattning om 

målets närmiljö blir av intresse för att kunna besluta om lämpligt val av insatsme-

tod och verkanssystem. 

8. Slutsatser 

8.1 Slutsatser från kapitel 2  

”Hur uppstod behovet?” 

Alla insatsförband i Försvarsmakten ska kunna verka på alla konfliktnivåer i en 

internationell insats, där konfliktområdet troligen utgörs av en urban miljö och att 

det är av vikt att minimera den oönskade sidoverkan. Detta ställer krav på att för-

banden bland annat har tillgång till geografisk information över insatsområdet gäl-

lande exempelvis var skyddsvärda eller fredade civila byggnader finns för att mi-

nimera risken för att dessa kommer till skada vid en eventuell verkansinsats. Den 

geografiska informationen måste kunna uppdateras kontinuerligt under den aktuel-

la insatsen med hänsyn till att omgivningarna ständigt förändras under en pågåen-

de konflikt. En struktur och organisation på taktisk och operativ nivå för att kunna 

hantera detta teknikområde bör således finnas inom Försvarsmakten och dess in-

satsförband. 
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8.2 Slutsatser från kapitel 3 ”Vad kännetecknar målet?” 

Tiden som målet är tillgängligt för bekämpning, och om bekämpningen ska ske 

innan målet har hunnit verka, är betydligt mindre än 15 minuter och i vissa fall 

ända ner till sex minuter. Målet kan uppträda i en komplex miljö där det finns civi-

la personer, civil egendom eller andra känsliga byggnader i nära anslutning. Detta 

ställer krav på att den geografiska informationen måste finnas tillgänglig då insat-

sen skall ske för att kunna göra någon nytta och för att inte fördröja bekämpnings-

processen. Vidare måste den geografiska informationen vara rätt, kunna presente-

ras snabbt och lättförståeligt för användaren med hänsyn till tidsförhållanden och 

den rådande stridsmiljön hos den verkande E-gruppen vid en insats. Med hänsyn 

till detta måste systemet ha en hög automatiseringsgrad och användarvänlighet. 

Detta medför att den geografiska informationen som finns tillgänglig ska vara 

sammankopplad med sensorsystemet, i detta fall EOI:et. Kravet på riktighet i den 

geografiska informationen kräver att den geografiska informationen kan uppdate-

ras kontinuerligt allt eftersom förändringar uppstår i exempelvis infrastrukturen. 

8.3 Slutsatser från kapitel 4 ”Nyttan med GIS i militära sammanhang” 

Utvecklingen, användningen och hanteringen av GIS har haft en enorm utveckling 

under de senaste åren och därmed blivit mer tillgängligt för gemene man. Grunden 

i ett bra GIS är tillgången till aktuellt kartunderlag vilket kan fås genom exempel-

vis taktisk kartering. Informationen i ett GIS måste kunna analyseras och uppdate-

ras av personal i fält, efterhand som behov uppstår eller underlaget förändras, för 

att säkerställa att beslut tas på ett aktuellt underlag. Potentialen med GIS är stor 

och en rad analyser kan göras, vilka kan ligga till grund för att stödja sensorn EOI 

vid en precisionsbekämpning i urban miljö. Ett exempel på en sådan analys som 

skulle kunna göras i fält är att grafiskt i en tredimensionell kartbild redovisa hur 

verkansområdet kommer att se ut vid en insats med artilleri. Ett felaktigt måluttag i 

urban miljö på ett tiotal meter gör att sannolikheten blir hög för att fel byggnad 

kommer att bekämpas, eftersom byggnaderna ofta ligger nära varandra i stadsbe-

byggelse. Ett sådant fel, där fel byggnad bekämpas p.g.a. ett felaktigt måluttag är 
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inte acceptabelt. Här skulle ett GIS med en tredimensionell karta kunna stödja 

EOI:et vid verifiering av målet och därmed säkerställa att rätt objekt tas ut och där-

med bidra till att precisionen vad avser verkan ökas och att motståndaren kan ned-

kämpas i det första eldöppnandet. GIS-information kan även vara viktig i lägen där 

man inte har direkt sikt – d.v.s. där man har raviner eller en annan topografi som 

gör att man inte direkt kan observera målets närmiljö. 

8.4 Slutsatser från kapitel 5 ”Tekniska hjälpmedel för målangivelse” 

EOI:et i sig själv klarar av att ta ut mål med en noggrannhet som tillåter preci-

sionsbekämpning med Excalibur. Det uppstår dock problem vid uttag av mål i ur-

ban miljö där byggnader kan ligga nära varandra och osäkerhet om vilken byggnad 

som har sänt tillbaka ett eko från laserskottet kan uppstå. Detta kan medföra att E-

gruppen får svårt att veta om det är rätt mål som de har tagits ut. Här kan ett 

kartunderlag som finns i fältterminalen stödja E-gruppen vid uttagningen av målet. 

Exempelvis genom att på fältterminalens GIS-karta lägga in de målkoordinater 

som EOI:et anger, för att kunna analysera att rätt byggnad mätts in. Genom denna 

presentation i kartbilden kan E-gruppen lätt verifiera och kontrollera att det är rätt 

byggnad som har tagits ut med hjälp av EOI:et. Således stödjer GIS, EOI:et genom 

att säkerställa att rätt målkoordinater sänds till den skjutande enheten.  

8.5 Slutsatser från kapitel 6 ”Taktisk kartering som metod 

för datafångst i GIS” 

Det finns ett antal metoder för datafångst i GIS. Val av metod och tillvägagångs-

sätt styrs av vilket krav på noggrannhet som ställs på underlaget. I vissa fall räcker 

det gott med att nyttja sig av befintliga kartor från civila och militära myndigheter 

eller kommersiella system. Utbyte av information mellan koalitionsparter kan ock-

så vara ett sätt att få tillgång till geografisk information till GIS. Ska kartering 

genomföras i egen regi och vid en insats och högt krav på noggrannhet i underlag 

finns, så finns det i huvudsak tre olika metoder att genomföra detta på. Dessa tre 

metoder är SAR, LIDAR eller fotogrammetri. När det gäller noggrannheten i det 
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framtagna kartunderlaget har alla tre systemen en tillräcklig kapacitet för att kunna 

tjäna som producenter av kartunderlag till fältterminalen för EOI:et. 

8.6 Slutsatser från kapitel 7 ”Genomfört fältförsök med GIS och EOI” 

Trots en optimalt vald O-plats hade EOI:et problem att observera de tre olika må-

len som redovisades i fältförsöket. Med tillgång till ett tredimensionellt kartunder-

lag i fältterminalen till EOI:et kan vid vissa förhållanden stöd fås vad avser att ve-

rifiera att rätt mål är uttaget med EOI:et. Justering av målkoordinater kan göras 

med hjälp av GIS och kartunderlaget i de fall där siktbegränsningar råder för 

EOI:et som i exemplet med Lidingöbron där inte järnvägsbron kunde observeras. 

Vidare kan kartunderlaget vara till stöd för att avgöra hur det ser ut i närmiljön 

runt målet som i det tredje exemplet på det genomförda fältförsöket eller som i de 

två olika scenarierna i kapitel 3. Då man från O-platsen har svårt att uppfatta 

byggnadens form eller har svårt att avgöra hur området runt byggnaden ser ut. Det 

vill säga vad finns i målets närmiljö? Genom att tillgång till en tredimensionell 

karta i fältterminalen kan E-gruppen vrida sig runt i kartbilden och på det viset få 

en uppfattning om byggnadens form, orientering och angränsade omgivningar. 

9. Den militära nyttan med GIS ur ett artilleristiskt perspektiv 

I början av uppsatsen redovisades två stycken frågeställningar. Dessa frågor kom-

mer att analyseras och besvaras här med utgångspunkt från de tidigare kapitlen och 

de dragna slutsatserna. Frågeställningarna löd enligt följande: 

 På vilka sätt kan nyttjandet av geografiska informationssystem(GIS) 

tillsammans med eldlednings- och observationsinstrumentet (EOI) 

stödja artilleriet vad avser precisionsbekämpning (dimensionerad ver-

kan) vid insats i en urban miljö?  

 Vilka lämpliga metoder finns för att förse ett GIS med grundläggande 

kartinformation det vill säga vilka metoder finns för taktisk kartering 

och uppdatering av lägesbundna data? 
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9.1 Analys - Hur kan GIS tillsammans med EOI stödja artilleriet? 

Dagens konflikter tenderar allt mer att utspela sig i urbana miljöer i likhet med de 

två redovisade scenarierna. Den urbana miljön är till sin natur komplex då icke 

kombattanter, civila byggnader, byggnader av vikt för infrastrukturen eller andra 

känsliga byggnader kan finnas i nära anslutning till själva målet. Vidare pekar den 

genomförda studien Framtida markmålsbekämpning på att målets exponeringstid 

är bara 15 minuter eller i vissa fall ännu mindre vilket medför att tiden från mål-

upptäckt till insats måste hållas så kort som möjligt. Allt detta sammantaget ger 

vid handen att precisionen i tid och rum vid en insats med artilleri i en urban miljö 

är av mycket stor vikt. Precisionen i måluttaget blir därför i den urbana insatsmil-

jön ännu mer av central betydelse än annars för huruvida insatsen med ett artilleri-

förband ska bli lyckad eller inte. Med hänsyn till den korta exponeringstiden hos 

målet samt den närmiljö som målet uppträder i blir kravet på att träffa rätt i det 

första eldöppnandet direkt avgörande för lösandet av uppgiften. Vikten av att träffa 

rätt i första eldöppnandet gäller främst vad avser att nedkämpa eventuella kombat-

tanter men även för att minimera den oönskade sidoverkan och därmed även mi-

nimera onödigt lidande för tredje part. Vid en insats liknande de två scenarierna 

kommer troligtvis precisionsgranaten Excalibur att användas och som sensor för 

måluttaget kommer EOI:et att nyttjas. EOI:et har kapaciteten att kunna ta ut mål 

med tio meters noggrannhet för bekämpning med Excalibur. Genomfört fältförsök 

inom ramen för denna uppsats visar dock på några problemområden som EOI:et 

kan stöta på vid måluttag i en urban miljö och vid bekämpningsförlopp med Exca-

libur. För att lösa dessa tillkortakommanden skulle GIS kunna nyttjas för att 

komplettera EOI:et i dessa fall. Det genomförda fältförsöket visar på att EOI:et 

kan vid vissa förhållanden få problem med att observera målets närmiljö i likhet 

med det tredje försöket och de bägge scenarierna. I scenario 2 exempelvis kan det 

uppstå svårigheter med att skilja de bägge industribyggnaderna åt och i scenario 1 

kan problem uppstå när det gäller att bedöma om skolan är i riskområdet eller ej. 

Vidare kan EOI:et p.g.a. höjdvinklar och avstånd till målet i vissa fall inte observe-
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ra eller lägesbestämma själva målet som vid exempelvis de två första redovisade 

fältförsöken.  
 

Resultat 

Med hjälp av ett GIS kopplat till EOI:et vid en insats i en urban miljö kan en rad 

vinster erhållas för att stödja artilleriet vad avser precisionsbekämpning. Exempel 

på områden där GIS kan vara ett stöd till EOI:et är: målverifiering d.v.s. säker-

ställa att rätt mål bekämpas, justering av målkoordinater där EOI:et inte kan lä-

gesbestämma själva målet p.g.a. att byggnadens form och utsträckning och rådan-

de höjdskillnader och avstånd mellan målet och O-platsen, lägesuppfattning avse-

ende målets närmiljö, redovisning och presentation av verkansområde inför en 

insats för dimensionering av verkan.  

9.2 Analys - Vilka lämpliga metoder finns för att förse ett GIS med grund-

läggande kartinformation? 

För att genomföra taktisk kartering från luften över områdena i de bägge scenari-

erna och fältförsöket finns i huvudsak tre olika metoder att nyttja. Dessa tre meto-

der är SAR, LIDAR eller fotogrammetri. Med hjälp av SAR- och LIDAR-tekniken 

kan även underlag för hur det ser ut under träd och buskar fås, vilket inte är möj-

ligt med fotogrammetri. När det gäller känsligheten för rådande väder vid genom-

förande av kartering så är fotogrammetritekniken den som är mest känslig. SAR- 

och LIDAR-system ger bra topografiska kartunderlag, dock kan inte byggnaders 

fasader och dess färger återskapas i det framtagna kartunderlaget utan alla bygg-

nader kommer att ha samma färg och samma textur. Detta kan vara ett problem vid 

de bägge scenarierna eller i det genomförda fältförsöket eftersom det kommer att 

bli svårt att skilja de olika byggnaderna åt i kartunderlaget. Problemet uppstår 

främst i de fall där många byggnader av samma form och storlek kan finnas inom 

ett och samma begränsade område. Fotogrammetrimetoden däremot kan återskapa 

byggnaders fasader och färg i kartunderlaget eftersom detta underlag bygger på 

vanliga digitala foton. Denna egenskap kan vara av intresse i de båda scenarierna 

då igenkänning av byggnader underlättas. När det gäller noggrannheten i det fram-
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tagna kartunderlaget har alla tre systemen tillräcklig kapacitet för att kunna tjäna 

som producenter av kartunderlag till fältterminalen för EOI:et. Givetvis kan även 

som indata i GIS nyttjas redan befintliga kartor över insatsområdet. Allt är en fråga 

om vilket krav på noggrannhet som ställs på underlaget samt att underlagets brister 

och felaktigheter men även hur kartunderlaget skall tolkas är känt för användarna. 
 

Resultat 

Fotogrammetri i likhet med SBD:s system är troligen den metod som är mest op-

timal som karteringsmetod för att ta fram kartunderlag till EOI:et i situationer och 

miljöer liknande de tidigare redovisade scenarierna. Men även digitala flygfoton 

som är kompletterat med LIDAR kan beroende på omständigheterna vara mycket 

användbar och ha flera fördelar. Fördelen med att nyttja LIDAR tillsammans med 

fotogrammetri är att man får bägge systemens fördelaktiga egenskaper, nämligen 

fotogrammetrins fördelar med att omgivningarna återges naturligt och LIDARS 

fördel att kunna se genom vegetation och att området fås i en äkta 3D representa-

tion 
 

10. Diskussion 

Resultat från Analys - Hur kan GIS tillsammans med EOI  

stödja artilleriet? 
 

Som tidigare nämnts skulle man med hjälp av GIS kopplat till EOI:et vid en insats 

i urban miljö kunna erhålla en rad vinster för att stödja artilleriet vad avser preci-

sionsbekämpning. Exempel på sådana vinster är att man i många lägen kan få en 

mer komplett lägesuppfattning avseende målets närmiljö samt att redovisning och 

presentation av verkansområdet inför en insats för dimensionering av verkan kan 

erhållas. 
 

För att kunna verka med artilleri, eller för övrigt med alla typer av insatsförband, 

så är det av stort intresse att ha hög precision i såväl tid som rum vid genomföran-

det av bekämpningen och speciellt i en urban miljö. Detta för att snabbt och effek-

tivt kunna nedkämpa ett mål i det första eldöppnandet men också för att göra den 
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oönskade sidoverkan så liten som möjligt. Genom att inneha förmågan till ett så-

dant agerande kan politiska poäng erhållas och lokalbefolkningens förtroende vin-

nas, det mänskliga lidandet hållas nere för tredje part och i förlängningen freden 

vinnas. Krav på en ökad precision vid verkan har sitt ursprung i att dagens konflik-

ter utspelar sig främst i urbana miljöer och där konfliktnivån kan vara allt från låg-

intensiv till högintensiv. Att verka med artilleriförband i en sådan miljö kommer 

att ställa höga krav på att mål kan tas ut med en hög noggrannhet och att man sä-

kert kan fastställa att det verkligen är rätt byggnad som har tagits ut. En förutsätt-

ning för att lyckas med detta är att ha tillgång till rätt geografisk information över 

insatsområdet. Kan den geografiska informationen med hjälp av GIS sedan knytas 

ihop med EOI.et kan en rad synergieffekter uppnås. Exempel på sådana synergief-

fekter har framkommit med all tydlighet i de litteraturstudier och det fältförsök 

som genomförts inom ramen för denna uppsats. Dessa synergieffekter stärks också 

av mina egna erfarenheter som artillerist. Med hjälp av GIS kopplat till EOI:et kan 

exempelvis målets närmiljö studeras. Ett GIS med en digital karta kan som kom-

plement till EOI:et bidra till att öka precisionen vad avser verkan med artilleri och 

därmed även minimera den oönskade sidoverkan genom att förhindra att fel mål 

bekämpas. Vidare kan man med hjälp av GIS korrigera eventuella tillkortakom-

manden med EOI:et som i det fallet när taket på cisternen i det första fältförsöket 

skulle anges som mål. I det fallet kan GIS kopplat till EOI:et i första hand verifiera 

att rätt cistern tagits ut som mål och sedan korrigera koordinaterna så att takets 

mitt på cisternen blir själva måluttaget. Samma sak gäller för det andra fältförsöket 

där GIS kan stödja så att rätt bro eller körbana tas ut som mål. 
 

Vidare bör man i GIS kunna beräkna och presentera uppkomna riskområden vid en 

insats med ett förutbestämt antal granater och varna om känsliga byggnader eller 

om egen trupp finns inom detta beräknade riskområde. Genom denna funktion att 

beräkna och presentera verkansområdet i GIS bör det bli möjligt att redan i fältda-

torn kunna korrigera målkoordinaterna så att ett så optimalt verkansområde som 

möjligt för insatsen avseende målets närmiljö kan erhållas och därigenom uppnå 

en form av dimensionerad verkan. 
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Resultat från Analys - Vilka lämpliga metoder finns för att förse ett GIS 

med grundläggande kartinformation? 
 

Som tidigare nämnts är troligen ett system i likhet med SBD:s vilket bygger på me-

toden fotogrammetri den mest optimala karteringsmetoden för att ta fram kartun-

derlag till EOI:et i situationer och miljöer liknande de tidigare redovisade 

scenarierna. Om fotogrammetrimetoden dessutom kompletteras med LIDAR får 

man bägge systemens fördelaktiga egenskaper, nämligen fotogrammetrins fördelar 

med att omgivningarna återges naturligt och LIDARS fördel att kunna se genom 

vegetation samt få en äkta 3D representation av ett område. 
 

Om en insats ska ske någonstans i världen med bara någon eller några veckors 

framförhållning kommer det bli svårt att vara fullt förberedd med uppdaterad och 

detaljerad geografisk information över insatsområdet. Även om viss information 

kan köpas eller fås med kort varsel inför insatsen så kan man inte anta att den är 

fullständig och tillräckligt detaljerad. En av svårigheterna i att nyttja GIS tillsam-

mans med EOI:et är att säkerställa att informationen i GIS är aktuell och pålitlig. 

Är underlaget i GIS dåligt så kommer anlysen på de frågor som ställs till systemet 

att bli dåliga och därmed även resultaten. Funktionen i GIS blir därför aldrig bättre 

än det informationsunderlag som finns i systemet. Det är därför av vikt att infor-

mationen i GIS kan uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig. Ett sätt 

att förse GIS med aktuell information är att bedriva taktisk kartering i egen regi 

eller att man utbyter information med andra koalitionsparter. Det borde också vara 

möjligt att förbättra ett redan befintligt GIS-underlag över insatsområdet med hjälp 

av EOI:et vid exempelvis inmätning av vissa objekt. Oavsett val av metod så är det 

viktigt i detta sammanhang att man känner till informationsunderlagets förtjänster 

men kanske ännu viktare dess brister. För att säkerställa att kartunderlaget tas fram 

på önskvärt sätt, till rätt tid och för rätt behov borde Försvarsmakten själv ha för-

mågan att kunna bedriva taktisk kartering i likhet med SBD:s system. Författaren 

vill hävda att alla tillgängliga medel för att säkerställa att man träffa rätt i det för-

sta eldöppnandet och därmed nedkämpar målet samt minimera den oönskad sido-
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verkan ska beaktas och omhändertas för att minska lidande för tredje part. Till-

gången och förmågan till taktisk kartering och GIS kopplat till EOI:et är sådana 

medel som ska beaktas i strävan att öka precisionen vid bekämpning. Ett sådant 

beaktande är helt i linje med de folkrättsliga principerna Distinktionsprincipen, 

portionalitetsprincipen och Försiktighetsprincipen vilka man är skyldig att följa. 

11. Rekommendationer  

Om Försvarsmakten ska vara trogna sina egna doktriner och utvecklingsplaner där 

det står att finna att alla insatsförband ska kunna verka vid internationella insatser 

och på alla konfliktnivåer i en urban miljö. Då bör det med andra ord vara troligt 

att även svenska artilleriförband kan komma ifråga för en internationell insats. 

Taktisk kartering och GIS kan vara till stöd på en rad olika sätt vid en sådan inter-

nationell insats. Följande kan konstateras inom dessa teknikområden. Taktisk kar-

tering och GIS är teknikområden som i allra högsta grad är aktuellt både idag och i 

morgon. Teknikområdena har påverkan och inflytande på hela Försvarsmaktens 

insatsorganisation med hänsyn till Försvarsmaktens insatsförbands och det ökade 

internationella engagemanget. Vare sig Försvarsmakten har tillgång eller inte till-

gång till förmågan eller kunskapen om taktisk kartering och GIS själv, så är det 

här teknikområden som Försvarsmakten måste förhålla sig till. Det är ganska tro-

ligt att Försvarsmaktens förband kommer att bli insatta i områden där kartunderla-

get och den geografiska informationen är mycket bristfälligt eller saknas helt.  
 

Denna uppsats har fokuserat på hur GIS kan stödja EOI:et och därmed bidra till att 

förmågan till precisionsbekämpning med artilleri ökas och att risken för oönskad 

sidoverkan minimeras och därigenom erhålls även förmågan att kunna dimensio-

nera verkan. För att nå dit blir mina rekommendationer enligt följande: 
 

 Försvarsmakten bör fortsätta att studera områdena taktisk kartering och 

GIS-applikationer eftersom det internationella engagemanget kommer att 

ökas. Den internationella insatsmiljön och kravet på att träffa rätt i första 

eldöppnandet samt strävan efter att minimera oönskade sidoverkan kom-

mer att öka kraven på tillgång till aktuell och relevant geografisk informa-
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tion. Därmed bör också studier genomföras om hur förmågan till taktisk 

kartering skall organiseras och hanteras i Försvarsmaktens insatsorganisa-

tion. 

 Försvarsmakten bör i närtid anskaffa ett demonstratorsystem för taktisk 

kartering för att bygga upp sin kunskap inom detta område. Syftet med en 

sådan kunskapsuppbyggnad är att kunna ställa rätt krav på system vid en 

eventuell anskaffning och för att veta vad det är man avsäger sig om man 

beslutar sig för att inte ha förmågan till taktisk kartering inom Försvars-

makten. 

 Fortsatta försök och studier med EOI och GIS bör genomföras i kunskaps-

uppbyggande syfte för att kunna ställa relevanta krav på GIS-applikationer 

till EOI:et. Vidare kan man genom dessa försök klarlägga vilken informa-

tion dessa system måste kunna innehålla och hantera för att optimera en in-

sats med exempelvis Excalibur i en urban miljö.  

12. Författarens bakgrund 

Författaren har varit verksam inom artilleriet sedan 1992 och har fram till dags 

dato innehaft följande befattningar inom artilleriet. 

Eldledningsplutonschef  

Pjäsplutonchef 

Kompanichef i såväl fredsbefattning som krigsbefattning 

Ställföreträdande bataljonschef i krigsbefattning 

Utvecklingsofficer på Artilleriet Stridsskola, inriktning pjässystem 

Krigsförbandsansvarig på HKV för artilleriförbanden  
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