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Telekrig i ett MOUT-koncept 

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i att understödjande förbands bidrag i operationer i stads-
miljö sällan nämns i reglementen, samt att förståelse för hur telekrigsförband uppträder och deras 
unika förmågor är generellt sätt låg inom försvarsmakten. Mitt syfte är att tydligöra hur en telekrigs-
enhet med dess unika förmåga kan bidra till lösande av uppgifter i en MOUT-operation.  

I min uppsats försöker jag med hjälp av ett teoretiskt synsätt svara på vad en telekrigsenhet kan bi-
draga med i en operation av ett MOUT-koncept. För att besvara denna fråga använder jag mig av en 
kvalitativ textanalys och intervjuer. 

Resultatet som framkommer är att en telekrigsenhet är en unik resurs som kan bidra med unika un-
derrättelser och verkan, främst kopplat till stegen förstå, få bättre lägesuppfattning samt att kunna 
engagera motståndaren i en MOUT-operation.  
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Abstract 
 
With a theoretical approach this essay aims to answer the question; What can an electronic warfare 
unit can contribute with to an operation in a MOUT concept? 
 

To answer this question I use a qualitative text analysis and interviews. 
 

The result obtained is that an electronic warfare unit is a unique resource which contributes with 
unique intelligence and effects. This is mainly linked to the steps to understand, gaining a better situ-
ational awareness and to be able to engage the opponent in a MOUT operation. 
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1. Inledning 

1.1 Telekrig i urban miljö 
I denna uppsats studeras telekrigsförmågan inom Sveriges försvarsmakt, mer specifikt tele-
krig i urban miljö. Vi lever idag i ett informationssamhälle där det ställs allt högre krav på att 
alltid ha den senaste lägesbilden gällande vad som händer i världen, vad som är på tv och vad 
ens vänner gör. Detta avspeglar sig också på dagens försvarsmakt där chefer på alla nivåer 
kräver den senaste lägesbilden från enskild soldat. Detta skall ske omedelbart och med tiden 
har det också blivit ett krav att informationen skickas trådlöst mellan olika enheter. På grund 
av detta ökar aktiviteten i det elektromagnetiska spektrumet och fler soldater på stridsfältet 
har en mottagare samt en sändare för att motta och sända information. Då informationen som 
skickas inom det elektromagnetiska spektrumet har ökat finns det en stor fördel i att kunna 
använda sig av denna information för att påverka en motståndare och få ökad effekt i sina 
operationer. Samhällen runt om i världen har även utvecklats till att ha allt större städer vilket 
innebär att konflikterna i och kring städer sannolikt kommer att öka. I och med detta är det av 
vikt att analysera telekrigsförmåga och hur denna kan bidra till lösande av operationer i ur-
banmiljö.   
  

1.2 Problemformulering 
Ett problem som jag har uppmärksammat under min tid i Försvarsmakten är att det inte finns 
reglementen och styrdokument för vissa stödförband, såsom samband, ledning, underhålls- 
och telekrigsförband, att uppträda och lösa uppgifter i urban miljö. Dokumentation och littera-
tur för hur dessa förband skall uppträda saknas helt eller är väldigt förenklade. Dessa förbands 
viktigaste uppgift är att understödja övriga delar av en stridsgrupp i lösandet av uppgiften. 
Eftersom det är den totala effekten av en stridsgrupp som räknas är det av stor vikt att dessa 
förband får riktlinjer för sitt uppträdande i urban miljö. Detta för att undvika att varje för-
bands- eller enhetschef måste komma på egna lösningar. Det finns i dagsläget fastställda reg-
lementen för hur skytteförband skall uppträda i urban miljö och hur dessa på effektivaste sätt 
löser sina uppgifter, men det nämns knappt något om hur samband, ledning eller telekrigsför-
band skall uppträda. Detta finns dock för skytteförbanden där det ges exempel på taktiskt upp-
trädande från bataljon hela vägen ner till enskilt stridspars uppträdande i urban miljö.  
 
På grund av avsaknaden av denna dokumentation vid telekrigsenheterna blir effekten de kan 
leverera beroende av hur stor uppfinningsrikedom som den enskilda chefen har och hur tidi-
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gare erfarenheter spridits muntligt från person till person. Då det inte finns tydliga reglemen-
ten för telekrigsenheternas taktiska uppträdande i urban miljö är det svårt att specificera den 
materiell som krävs för att lösa uppgifter i urban miljö.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats syftar till att undersöka vilken förmåga som en telekrigsenhet kan erbjuda en 
annan enhet vid strid i urban miljö. I dagens informationssamhälle sker allt mer överföring av 
information mellan enheter som är geografiskt skilda. Det innebär att informationen måste 
skickas trådlöst, vilket ger en ökad aktivitet inom det elektromagnetiska spektrumet. Detta 
gäller även inom de flesta utvecklade försvarsmakter och aktörer runt om i världen. Uppsatsen  
vill därför titta närmre på hur den svenska försvarsmakten kan utnyttja det elektromagnetiska 
spektrumet för att påverka en motståndare. Eftersom städernas betydelse för samhället har 
ökat genom historien är detta också en trolig fortsatt utveckling. Förmågan att kunna genom-
föra insatser i urban miljö blir därigenom allt mer betydelsefull då dessa operationer kommer 
att växa i antal och i storlek. Det är därför också viktigt att tillse att alla enheter behärskar att 
utföra sin uppgift både på fältet och i stadsmiljö. Det är av vikt att undersöka vilka krav, möj-
ligheter och begräsningar det finns för en telekrigsenhet att lösa uppgifter i urbana miljöer 
med god effekt. Innebär dessa krav att vi måste omarbeta det taktiska uppträdandet och takti-
ken för hur man i dagsläget utnyttjar telekrigsenheterna?  
 
Frågeställning: 
Vad kan en telekrigsenhet bidraga med i en operation i urban miljö (enligt ett MOUT-
koncept (Militära operationer i urbaniserad terräng1))?  

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att avhandla telekrig inom markarenan eftersom innehållet av-
handlar telekrigsoperationer i urban miljö, där marinen och flygvapnet inte spelar lika avgö-
rande roll. Marinen behandlas ej då de inte uppträder i urban miljö och deras förmåga att från 
vatten bedriva telekrig in mot land, speciellt i urban miljö, är begränsad. Det går i och för sig 
att tänka sig viss signalspaning och störning mot kuststäder från kustnära fartyg. Flygvapnet 
bortses från i denna uppsats på grund av att uppsatsen annars skulle bli alltför omfattande. Det 
går dock inte att bortse helt från verkan från luftarenan eftersom UAV-burna störsändare be-
döms få god verkan i urban miljö.  
 
Uppsatsen begränsas till att främst avhandla telekrigsoperationer mot radiokommunikation 
eftersom markradar och optisk kommunikation inte är system som används i någon större 
utsträckning på markarenan i dagsläget. Jag har även valt att bortse från telekrig mot radar 
eftersom hotbilden i dagens insatser i Afghanistan och Kosovo inte möter detta hot.  
Uppsatsen kommer även att begränsas till att se vad det finns för tekniska begränsningar och 
möjligheter på övergripande förbandsnivå och inte att se på specifika materiellsystems be-
gränsningar och möjligheter då mycket av detta är sekretessbelagt.   
Utbildningsaspekter kommer inte att behandlas. För att undvika att arbete blir sekretessbelagt 
används ett fiktivt scenario. På grund av detta ingår inte verkliga erfarenheter från till exempel 
Kosovo eller Afghanistan. 

1.5 Tidigare forskning 
Det finns flera forskningsrapporter från FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) angående 
telekrig i urban miljö samt en uppsats skriven om hur telekrig kan stödja specialoperationer.2 
                                                
1 FMR MOUT sid 1 
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Dock finns det ingen dokumentation avseende hur en telekrigsenhet kan lösa uppgifter i en 
urban miljö. Rapporterna från FOI är skrivna ur ett tekniskt perspektiv och behandlar den typ 
av teknik som kan behövas för telekrigsoperationer i urban miljö.  

1.6 Disposition 
I första avsnittet i uppsatsen behandlas problemformulering, syfte, frågeställning, avgräns-
ningar, metod samt källkritik.  
Avsnitt två är en begreppsförklaring och definitionsförklaring, där begrepp som telekrig, EA, 
EP, ES, Urbanmiljö, konceptet MOUT, signalspaning samt störning förklaras genom en text-
analys av publikationer från Försvarsmakten. 
Avsnitt tre är analys där telekrigsförmågorna lyfts in i de olika syften en MOUT-insats kan 
ha. Därefter beskrivs ett exempel på en MOUT-operation där frågorna till telekrigsbataljonen 
med svar redovisas. Av svaren på frågorna från telekrigsbataljonen sker sedan en analys av 
vad en telekrigsenhet kan bidraga med i detta exempel. Avslutningsvis redovisas resultat med 
efterföljande diskussion samt en sammanfattning.  

1.7 Metod 
Uppsatsen är uppdelad i två moment. Först genomförs en kvalitativ textanalys för att beskriva 
ett antal viktiga begrepp, telekrig i urban miljö samt konceptet MOUT3. Sedan genomförs en 
analys avseende telekrigs möjligheter att understödja dessa operationer utifrån det syfte 
MOUT-operationen har.  
För att  ha något mer konkret att diskutera utifrån, samt ställa frågor kring, beskrivs ett exem-
pel på en operation enligt ett MOUT-koncept. Utifrån detta exempel presenteras de frågor 
som skickats ut till telekrigsbataljonen i Enköping, för att slutligen analysera och diskutera 
svaren samt egna reflektioner kring exemplet rörande telekrigsförmåga i MOUT-koncept. 

1.8 Materialdiskussion och källkritik 
Materialet som används avseende den inledande textanalysen hämtas främst från försvars-
maktens egna publikationer. Dessa källor är att betrakta som tillförlitliga eftersom de är ut-
givna av en myndighet samt att de speglar den förmåga som försvarsmakten anser sig ha av-
seende telekrig. Problemet med dessa publikationer är att de är rätt generella och endast ger 
en allmän bild av hur försvarsmakten ser på förmågan telekrig. Detta är föranlett av att stora 
delar av ämnet är belagt med sekretess. De publikationer som ligger till grund för uppsatsen är 
Förvarsmaktens telekrig lärobok för armén från 1997 samt FOI:s bok Informerar om telekrig 
från 2005. Båda dessa böcker är de senaste försvarsmakten respektive FOI har gett ut avseen-
de ämnet. Då försvarsmaktens telekrigsbok är utgiven 1997 stämmer en del uppgifter inte 
överens med hur tekniken har utvecklats fram till idag. Den ger dock en inblick i vad det är 
för förmågor en telekrigsenhet kan bidraga med och bidrar i och med detta ändå med relevan-
ta uppgifter.  
 
Exemplet som används i uppsatsen är taget från MSS avdelning som har utvecklat konceptet 
MOUT. Det är i och med detta ett bra exempel på hur en operation enligt ett MOUT-koncept 
kan tänkas lösas. Scenariot i exemplet kommer från 2008. Den modifikation jag gjort på detta 
scenario är ett tillägg av motståndarens teknologiska nivå. Uppgifter avseende den tekniska 
nivån är tagen från det dokument som nu används på FHS för applex. Min bedömning är att 
dessa uppgifter avspeglar dagens operationer. 
 
                                                                                                                                                   
2 Telekrig i urban miljö, Joakim Svanberg, Signalspaning: en underrättelseresurs vid specialoperationer 
3 Metodpraktikan sid 237 
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De intervjupersoner som ingår i uppsatsen kommer från telekrigsbataljonen och bedöms vara 
sakkunniga inom området. Svaren från dessa personer bedöms därmed vara korrekta och till-
förlitliga. Den person jag valt att intervjua är Mj Urban Jansson.  

2. Definitioner och förklaringar 

2.1 Definition Telekrig 
Den svenska definitionen av telekrig enligt Försvarsmakten är: Med telekrig avses militär 
verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska spektrumet för att bekämpa, förvanska eller 
exploatera motparters inhämtning, bearbetning eller delgivning av information samt skydd 
mot ogynnsamt utnyttjande av det elektromagnetiska spektrumet4.  Telekrig handlar om att 
med olika medel påverka en motståndare inom det elektromagnetiska spektrumet.  Telekrig 
omfattar verksamheterna signalspaning, varning insats av telemotmedel, vilseledning, falsk 
signalering, insats av signalsökande vapen och elektromagnetiska pulsvapen samt teleskydd 
och teletaktik. Syftet med att använda sig av telekrig är att nedsätta motståndarens lednings-, 
underrättelse- och vapensystem samt att tillse att egna system fungerar och inte påverkas av 
motståndarens telekrigsförmåga.5  
 
Då telekrig rör sig inom området för det elektromagnetiska spektrumet hamnar det ofta under 
benämningen icke dödliga vapen, eftersom telekrig går ut på att slå mot system eller sensorer 
och inte direkt mot personer. Telekrig delas ofta in i ES (Electronic support), EA (Electronic 
Attack) och EP (Electronic Protection). Indelningen syftar till att göra begreppet mer tydligt 
och specifikt samt att få en ökad förståelse för vad som innefattas i det omfattande begreppet 
telekrig. Nedan följer en förklaring av dessa olika undergrenar i telekrig vilket kan ge en ökad 
förståelse för det som telekrig kan bidra med och vilka uppgifter en telekrigsenhet kan lösa.6   
 
ES har som syfte att upptäcka, identifiera och lägesbestämma elektromagnetiska källor.7 Det 
kan till exempel vara en radio eller radar som man kan bestämma typ samt placering av. Där-
igenom kan slutsatser dras gällande vad det är för motståndare och plattform.8 
 
EA, Elektronisk Attack innebär utnyttjande av elektromagnetisk energi i syfte att nedsätta 
eller förstöra en motparts systemfunktioner eller stridsförmåga9. Det kan till exempel vara att 
med hög energi slå ut en radiomottagare eller att göra det omöjligt för motståndaren att kom-
municera med radio i visst område. Detta sker genom att man tillser att en störsändare sänder 
ut med mer energi (större effekt) än vad motståndarens sändare kan göra. På detta sätt kom-
mer inte nyttosignalen fram från sändaren utan denna mättas med onödig information från 
störsändaren.10 
 
EP handlar om att med hjälp av tekniska lösningar minska motståndarens effekt av telekrig på 
sina egna förband. Det handlar också om att förebygga att telekonflikter uppstår inom de egna 
enheterna och systemen. Det kan till exempel vara att använda sig av olika polarisation eller 

                                                
4 FOI informerar om telekrig s 2 
5 Försvarsmakten Telekrig s 9 
6 FOI informerar om telekrig s 2 
7 FOI informerar om telekrig s 2 
8 FOI informerar om telekrig s 2 
9 FOI informerar om telekrig s 2 
10 Grundsyn Info Ops s 29 
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modellering för olika kommunikationssätt som ligger nära varandra i frekvens för att undvika 
en telekonflikt.11   

2.2 Vågutbredning 
En elektromagnetisk våg kan enklast beskrivas som en våg som beter sig på liknande sätt som 
synligt ljus. Den elektromagnetiska vågen beter sig dock olika beroende på vilken våglängd 
som den har. Radiovågor är av samma karaktär som ljus och sprider sig radiellt från källan12. 
En elektromagnetiskvåg rör sig inte rakt fram från strålningskällan till mottagaren, utan det 
finns flera olika saker som påverkar vågen på sin väg från sändare till mottagare. Hur en våg 
utbreder sig beror på några utbredningsmekanismer. Reflektion, spridning, transmission och 
diffraktion är de så kallade grundläggande utbredningsmekanismerna. Till dessa kommer ock-
så topografi, markbeklädnad och atmosfär samt även det brus som alltid finns i atmosfären.13 
För att kunna få ett system att fungera bra är det viktigt att veta hur dessa olika fenomen på-
verkar den elektromagnetiska vågens utbredning.   
 
En radiovågs väg från en sändare till en mottagare kan se väldigt olika ut. Det finns flera olika 
”vägar” en radiovåg kan välja;  
Markreflekterande våg studsar och går längs marken till mottagaren. 
Direktvågen går från sändare till mottagaren direkt. 
Troposfärvåg rör sig uppe i troposfären (0-10km upp i luften) och finns bara vid längre av-
stånd mellan sändare och mottagare.14  
 
Reflexion, i fysik att ljus eller andra vågrörelser som ljud, vattenvåg etc. återkastas från en 
yta (gränsskikt).15  
När en elektromagnetiskvåg/radiovåg träffar marken reflekteras den dels genom spridning och 
dels genom spegelreflektion. Hur pass stor del av vågen som reflekteras enligt spegelreflek-
tion och hur mycket av vågen som sprids beror på ytans reflektionskoefficient samt hur ytans 
struktur ser ut.  
 
Diffraktion innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvå-
gor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.16 Det innebär att bakom till exempel ett hus kan 
man få kontakt med en radio genom att vågorna böjs av när de träffar hustaket något nedåt 
och på det sättet blir det minskad ”radioskugga” bakom huset.  
 
Spridning, inom fysiken process i vilken vågor, t.ex elektromagnetiska, eller materiella pro-
jektilpartiklar ändrar riktning och/eller inre energi vid kollision med målpartiklar.17 
 
Transmission, inom fysiken fenomenet att ett material släpper igenom elektromagnetisk 
strålning (t.ex. vanligt ljus). Då ljus faller in mot ett föremål av materialet sker jämte trans-
missionen en viss reflexion av ljus i ytan samt absorption inne i materialet.18 
Hur ovannämnda utbredningsmekanismer kan förekomma i verkligheten illustreras med figur 
ett på näst kommande sida. 

                                                
11 FOI informerar om telekrig s 19 
12 Försvarsmakten Telekrig s 74 
13 FOI informerar om telekrig s 9 
14 Vågrörelselära 2009 Börje Asp 
15 NE http://www.ne.se/kort/reflexion/1044706 2010-04-20  
16 NE http://www.ne.se/lang/diffraktion 2010-04-20 
17 NE http://www.ne.se/lang/spridning/313263 2010-04-20  
18 NE http://www.ne.se/lang/transmission/330569 2010-04-20  
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• Reflektion   • Topografi 
• Transmission   • Markbeklädnad 
• Diffraktion   • Atmosfär inkl brus 
• Spridning 
 
Fig.1 Utbredningsmekanismer 

2.2.1 Vågutbredning i urban miljö 
Vågutbredningen i urban miljö är mer komplicerad än i skogsmiljö eller i öppen terräng. Det-
ta beror på att byggnader hindrar vågen att komma fram. Eftersom varje byggnad är unik och 
har unika vinklar är det svårt att förutspå hur vågen kommer att utbreda sig från en sändare. 
Material i hus och vägar är också olika, vilket innebär att vissa kan absorbera hela vågens 
energi medan andra material reflekterar delar av energin. Detta gör att vågutbredningen i ur-
ban miljö i hög utsträckning kan variera beroende på strålningens våglängd, vilket gör det 
svårt att modellera med generella stadsmodeller.19 För en grafisk illustration av detta se figur 
två på näst kommande sida.  

                                                
19 Vågrörelselära 2009 Börje Asp 
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20 
Fig.2 Vågutbredning i stadsmiljö 

2.3 Urban miljö 
Begreppet urban miljö kommer från engelskan och betyder på svenska stadsmiljö21. Urban 
miljö eller bebyggelse är ur en stridsteknisk synvinkel en sådan miljö där det krävs speciella 
åtgärder, speciell materiell och speciell stridsteknik för att kunna lösa uppgifter.22 

2.3.1 Operationer i urban miljö 
Enligt nya reglementet FMR (Försvarsmaktsreglemente)23 MOUT som avhandlar operationer 
i urban miljö (militära operationer i urbaniserad terräng, MOUT) är det en MOUT-operation 
när någon av följande punkter uppfylls: 

 
 Den terräng som ska besättas är urbaniserad och inte kan kringgås. 
 Den urbaniserade terrängen innehåller en eller flera för operationen avgörande 

punkter 
 Den urbaniserade terrängen ligger mellan två naturliga hinder och kan därför inte 

kringgås. 
 Den urbaniserade terrängen ligger i operationsriktningen och kan inte isoleras eller 

kringgås. 
 Politiska och/eller humanitära skäl kräver att vi upprätthåller markoperativ kontroll i 

ett urbaniserat område. 
 Försvar av urbaniserad terräng är nödvändig för att uppnå den operativa målsätt-

ningen. 
 Markoperativ kontroll av ett urbaniserat område är nödvändig för att kunna bibehålla 

initiativet och/eller skapa förutsättningar för kommande operationer.24 
 
 

                                                
20 Vågrörelselära 2009 Börje Asp 
21 NE http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/sok/stadsmilj%C3%B6?type=NE 2010-06-08  
22 FörbR A SIB s 7 
23 FMR MOUT s1 
24 FMR MOUT s 7 
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2.4 MOUT med olika syften 
En MOUT-operation kan ha olika syften och därmed även olika tillvägagångssätt för att nå 
syftet. De syften som nämns är inre säkerhet, humanitär hjälp, fredsstödjande och fredsfram-
tvingande. Nedan följer en kort beskrivning av dessa syften och tillvägagångssätt.  

2.4.1 Inre säkerhet 
Operationer med denna förutsättning karakteriseras av små sökoperationer med specifika 
syften, precisionsbekämpning av enstaka vapensystem/personer, gripande av enstaka indivi-
der eller grupper av individer och riktade informationsoperationer. 25  På grund av att opera-
tionerna liknar polisinsatser kan de utföras i samarbete med lokal polis. Operationerna utförs 
ofta av specialförband varvid reguljära förband understödjer genom att isolera områden eller 
objekt.26 

2.4.2 Humanitär hjälp 
Operationer med denna förutsättning syftar till att förhindra angrepp mot civilbefolkning, 
särskilt minoriteter och underlätta eller möjliggöra att humanitär hjälp kan nå behövande.27 
Eskorter, patrulleringar och övervakningar karakteriserar dessa operationer och de utförs mes-
tadels gemensamt med FN (UNHCR) eller hjälporganisationer.28 

2.4.3 Fredsstödjande 
Operationer med denna förutsättning karakteriseras av interaktion med en eller flera parter 
som utgör ett direkt eller potentiellt hot mot egna förband. 29 Parterna kan bestå av både kom-
battanter och icke-kombattanter. ROE (Rules of Engagement) är ofta omfattande och kan 
dessutom involvera lokala lagar och restriktioner, vilket ställer krav på chefernas förmåga att 
anpassa sig efter situationen samt att kunna använda sig av graderad verkan. Insatser i områ-
det sker ofta av mindre enheter (grupp-kompani). 30 Exempelvis kan en riskbedömning avse-
ende tredje man göra att ett rensningsförfarande av byggnader kan behöva anpassas till rå-
dande förhållanden.31  

2.4.4 Fredsframtvingande 
Operationer med denna förutsättning karakteriseras av strider mot en organiserad motstån-
dare som med förband löser uppgifter med specifika militära målsättningar. 32 Operationerna 
utförs ofta av sammansatta förband och för att nå framgång krävs att förbandets hela förmåga 
utnyttjas. För att lösa uppgifter på pluton-kompani nivå krävs att stridsfordon och avsutten 
trupp effektivt kombineras i den urbana miljön. Förbandet måste vara väl tränat i den urbana 
miljön och behärska ta, rensa och försvara terräng i urban miljö. Att lösa dessa uppgifter är 
det mest påfrestande och komplexa ett förband kan genomföra. Detta faktum måste därför 
vara dimensionerande för förbandets träning.33 

                                                
25 FMR MOUT s7 
26 FMR MOUT s7 
27 FMR MOUT s7 
28 FMR MOUT s7 
29 FMR MOUT s8 
30 FMR MOUT s8 
31 FMR MOUT s8 
32 FMR MOUT s8 
33 FMR MOUT s8 
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2.5 Konceptet MOUT  
Genom att Sverige har valt att ge ut ett nytt reglemente34 som avhandlar strid i urban miljö, 
MOUT, har det gamla synsättet från reglementen som reglerade strid i bebyggelse utgått. Det 
gamla synsättet för strid i bebyggelse handlade mer om att ständigt angripa motståndaren för 
att bibehålla stridskontakt hela tiden i den urbana miljön. Detta ansågs vara det enda sättet att 
bibehålla en korrekt och uppdaterad lägesuppfattning om var motståndaren befann sig samt 
vad han bedrev för verksamhet då det är svårt att få en korrekt lägesbild i urban miljö. Att ha 
ständig stridskontakt är kostsamt för förbandet och det uppstår ofta stora förluster och stor 
förstörelse av infrastrukturen. Därför är det nya tänkesättet mer inriktat mot att förstå mot-
ståndaren och skapa underrättelser för hans agerande, utan att ha ständig stridskontakt. Att 
förstå innefattar också att förstå terrängen, förstå konfliktens ursprung samt att förstå den egna 
uppgiften. Genom detta går det att få en bättre lägesuppfattning och därigenom tillse att ope-
rationerna går mot rätt syfte. Detta till skillnad mot synen i tidigare reglementen då syftet var 
att enbart ha en bra lägesuppfattning om motståndaren. Därigenom blir åtgärder mot motstån-
daren mer effektiva och man får ut mer effekt av sina förband.35  
 
Konceptet som här beskrivs syftar till att36: 

 Öka förmågan att FÖRSTÅ och SKAPA förutsättningar för MOUT i syfte att tillskansa 
sig ett betydande övertag i lägesuppfattningen gentemot sin motståndare innan man 
konfronterar honom. 

 Genomföra MOUT med bättre förutsättningar och med precision för att minska för-
lusterna i människoliv och skadorna på infrastrukturen. 

 Redan vid planläggningen av MOUT ta fram en målbild för hur en vunnen framgång 
ska befästas och hur ett överlämnade av operationsområdet ska genomföras och till 
vem. 

 Lägga tyngdpunkten på åtgärder som kan vidtas på den operativa ledningsnivån för 
att öka effekten av de taktiska förbandens utnyttjande, förbättra samordningen av 
förbanden vid gemensamma operationer, möjliggöra manöverkrigföring samt 
möjliggöra ett holistiskt förhållningsätt till MOUT, dvs att förutom de fysiska 
Förutsättningarna även ta hänsyn till psykologiska och kulturella faktorer.37 
 

Detta illustreras med figur 3 på nästkommande sida.  

                                                
34 FMR MOUT s1 
35 FMR MOUT s8-14 
36 FMR MOUT s8 
37 FMR MOUT s14  
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Fig.3 Manövertänkande vid insatser i urbaniserad terräng. 

2.5.1 Förstå 
Chefen för en MOUT-operation är tvungen att förstå ingående delar av den urbana stridsmil-
jön, såsom infrastruktur, befolkning, motståndaren och de egna förmågorna. Det som karaktä-
riserar den urbana miljön är att motståndarens reguljära förband, kriminella fraktioner, irre-
guljära förband och civilbefolkning kan uppträda samtidigt. Detta kompliceras desto mer av 
att andra intressenter finns med i operationsområdet, till exempel ickestatliga organisationer, 
statliga organ, lokal polis m.m. Underrättelseinhämtningsplanen blir därför mer omfattande 
och komplex jämfört med operationer i andra miljöer. Behovet av förståelse omfattar inte 
bara planläggningen utan hela operationens genomförande38. 

2.5.2 Skapa förutsättningar kopplade till den urbana terrängen och befolkningen 
De militära åtgärderna för att isolera motståndarens förband från understöd och underhåll 
utifrån får inte hindra civilbefolkningen från att lämna området eller humanitär hjälp från att 
ta sig in i området. Terrängen måste värderas utifrån möjligheter till framryckning, skydd, 
skyl, möjlighet till övergång av vattendrag samt möjlighet till kringgång av hinder och mine-
ringar.39 

                                                
38 FMR MOUT s14 
39 FMR MOUT s16 
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Det finns ett behov av att kunna påverka civilbefolkningens uppträdande, främst att förebygga 
stora flyktningsströmmar. Genom att kombinera riktade informationsoperationer och aktiva 
åtgärder för att skapa förutsättningar för civilbefolkningen att kunna kvarstanna i sina hem. 
En förutsättning för att lyckas med detta är ett samarbete med civila enheter, t ex statliga 
och/eller icke-statliga hjälporganisationer.40 

2.5.3 Skapa förutsättningar genom att påverka motståndaren 
Det gäller att begränsa motståndarens möjligheter till lägesuppfattning, rörlighet och 
uthållighet samt att förmå hans soldater och/eller enheter att ge upp utan strid. 41 För att 
åstadkomma detta krävs riktade informationsoperationer samt att verka mot identifierade kri-
tiska sårbarheter såsom ledning, rörlighet och uthållighet. Motståndarens soldater ska ha en 
känsla av att så fort de använder en radio, rör sig på stridsfältet eller avger eld, blir de utsat-
ta för bekämpning eller utslagna.42 

2.5.4 Engagera 
Att engagera motståndaren syftar till att angripa motståndaren på ett effektivt sätt. För att 
lyckas med detta ska endast åtgärder som direkt påverkar motståndarens avgörande punkter 
genomföras. Det kan innebära att ett förband stödjer en humanitär insats eller löser stridsupp-
gifter m.m. Tydliga insatsregler samt samordning av förband är avgörande för att lyckas med 
MOUT. Förbanden i en MOUT-operation skall klara av att anfalla motståndare inne i eller 
under byggnader och rasmassor. Detta måste kunna ske både från marken och från luften med 
hög precision. 43 Vi måste kunna begränsa effekterna på tredje part och på infrastrukturen 
samtidigt som vi slår ut vår motståndares vilja och förmågor.44 

2.5.5 Konsolidera/Stabilisera 
Hur kontroll ska befästas måste planeras parallellt med övrig verksamhet. Fokus ligger här 
på hur vi ska utnyttja vunnen framgång och bibehålla initiativet. Det är således en pågående 
process som syftar till att förstärka tempoöverskottet gentemot motståndaren. 45 För att stabi-
lisera eget område samt säkra egen rörlighet måste kvarvarande motståndsfraktioner i området 
omhändertas. Stabilisering och konsolidering sker alltid i tagen terräng. 46 

2.6 Principer och förmågor inom telekrig 
De principer och förmågor som kommer behandlas i denna uppsats är riktade mot telekrig 
inom radiokommunikationen. Denna avgränsning är vald för att det är denna förmåga som 
idag är efterfrågad i försvarsmaktens insatser.  

2.6.1 Signalspaning mot radiosändare 
Signalspaning som sker från en markplattform utnyttjar sig oftast av den markreflekterade 
vågen för avlyssning inom kort och ultrakort våglängd. Fördelen med signalspanings-
utrustning är att den är passiv och därför inte kan upptäckas av motståndarens signalspanare.  
En spanare består oftast av en pejlfunktion och en avlysningsfunktion. Avlyssningsfunktio-
nens effekt är nu för tiden inte lika effektiv eftersom den mesta radiotrafiken är krypterad. 

                                                
40 FMR MOUT s14 
41 FMR MOUT s17 
42 FMR MOUT s17 
43 FMR MOUT s17 
44 FMR MOUT s17 
45 FMR MOUT s17 
46 FMR MOUT s17 
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Syftet med signalspaning är att lägesbestämma och kartlägga sambandsstruktur. Det kan t ex 
vara att uppfatta att en sändare sänder ett meddelande och sedan får svar av fyra stycken ra-
dioapparater som lokaliseras längs en väg. Genom detta kan det enkelt dras en slutsats om att 
det rör sig om en fordonskolonn med minst fyra fordon som rör sig i terrängen.47  
 
En station som har en antennhöjd på 18 m har en räckvidd att fånga upp signaler på ca 30 
km48. Denna räckvidd är ungefärlig och ger endast en fingervisning om det avstånd en sända-
re kan upptäckas på. Dessa siffror ändras hela tiden och beror av vilken känslighet utrustning-
en har, hur bra antennen är samt sändarens uteffekt. 

2.6.2 Vilseledning och skensignalering av radiosändare  
Vilseledning av radiosändare innebär att en radio sänder ut falska radiomeddelanden till en 
motståndares radionät eller att med hjälp av skensignalering försvåra motståndarens signal-
spaning. Vilseledning kan till exempel vara att sända falska order eller förvirrande informa-
tion till motståndaren för att försvåra dennes ledningsförmåga. Detta är dock mycket svårt att 
lyckas med inom dagens system då det mesta är krypterat och kräver tillgång till motstånda-
rens kryptering. Skensignalering är ett sätt att försvåra motståndarens signalspaning. Detta 
genomförs genom att sända ut fler meddelanden än nödvändigt vilket ger motståndaren upp-
fattningen om en större enhet än vad som egentligen är fallet.49 

2.6.3 Lägesbestämning av radiosändare 
Den elektromagnetiska strålningen som en sändare ger ifrån sig kan av speciella mottagare 
också riktningsbestämmas (pejlas). Med tre pejlmottagare som är geografiskt åtskilda och 
som kan kommunicera med varandra är det enkelt att räkna ut vilken position sändaren har. 
Detta genom att skicka information om när de olika mottagarna uppfattade singalen och vil-
ken riktning signalen kom från.50 Denna metod kallas för krysspejling.51 

2.6.4 Taktisk signalspaning mot radiokommunikation (TES) 
Eftersom en radio är rundstrålande kan vilken mottagare som helst som finns inom radions 
räckvid uppfatta signalen.52 Syftet med taktisk signalspaning är att även om informationen 
som mottas är krypterad och informationen som sänds inte kan tydas, går det ändå att få fram 
information. 53 Informationen man kan få fram är: 

 Lägesbestämning av en radio sändare 
 Typbestämning av en radiosändare 
 Knytning av radiosändare till plattform eller plattformstyp 
 Analys av motsidans kommunikationsstruktur 
 Analys av informationsinnehållet i sändningen54 

 

2.6.5 Störning mot radiosändare 
När man störsänder handlar det om att tillse att en mottagare inte kan få in några nyttosignaler 
från en annan sändare. Mottagaren mättas med onödiga singaler från störsändare. Det går att 
                                                
47 Telekrig Försvarsmakten s91 
48 Telekrig försvarsmakten s87 
49 Telekrig försvarsmakten s13 samt 96 
50 Telekrig försvarsmakten s111 
51 FOI informerar om telekrig s24 
52 FOI informerar om telekrig s21 
53 FOI informerar om telekrig s21 
54 FOI informerar om telekrig s21 
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antingen sända ut brus eller psykiskt påfrestande singaler, såsom rinnande vatten eller barn-
skrik. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är mottagaren som man stör ut och riktar sin 
störning mot. Det som sker är att man mättar mottagaren med signaler med högre energi. 
 
Problematiken med störsändning är att störsändarens signaler måste vara starkare än den sän-
dare som sänder nyttosignaler till mottagaren för att störningen skall ha någon effekt. Detta 
innebär att störsändaren ofta sänder ut på väldigt hög effekt och det blir väldigt enkelt för 
motståndarens signalspanare att upptäcka den. Motståndaren lär sig också att hantera en uts-
törning och kan övergå till kommunikationsmedel som en telekrigsenhet inte kan störa ut. Det 
är därför viktigt att hushålla med störning och inte använda den allt för frekvent då motstån-
daren kan komma att gå runt det problem som uppstår. Störningen måste också kompletteras 
med signalspaning för att kunna mäta effekten av störning. Störning handlar om att leverera 
den högsta möjliga effekten. Detta innebär att det krävs stor energi, stora antenner och höga 
master för att få vågen att utbreda sig över ett så stort område som möjligt.  
När man talar om störsändning finns det två sätt att störa på: bredbandig störning och smal-
bandig störning.55 
 
2.6.5.1 Smalbandig störning 
Smalbandig störning används när man stör mot en radio med fixfrekvens, det vill säga en ra-
dio som inte har hoppfrekvens. Radion sänder sin information på en förinställd frekvens. För 
att uppnå effektiv störning krävs bara att man stör ut den specifika frekvensen. Detta innebär 
att störsändaren kan använda all sin effekt på att störa på en frekvens och därigenom få ut 
maximal räckvidd.56 
 
2.6.5.2 Bredbandig störning 
Bredbandig störning används när man vill störa mot en radio som har hoppfrekvens. En radio 
med hoppfrekvens hoppar mellan olika frekvenser inom ett förinställt spann. Den delar upp en 
sändningsföljd på ett antal frekvenser och sänder lite av meddelandet på varje frekvens. Ett 
exempel på frekvenshoppande radio är RA180. För att lyckas störa ut en sådan sändare krävs 
att man stör ut flera frekvenser. En modern hoppfrekvensradio klarar ofta av att mer än 50 % 
av kanalerna den sänder på blir utstörda.57 Problemet är då att störsändaren måste dela upp sin 
effekt på flera frekvenser för att störa ut en hoppfrekvensradio. Detta innebär att räckvidden 
för en störsändare som stör bredbandigt är mycket kortare eftersom energin den skickar ut 
måste delas på flera frekvenser. 
 
2.6.5.3 Följestörning 
Följestörning innebär att störsändaren försöker att följa samma hoppmönster som den fre-
kvenshoppande radion har. Detta innebär att störsändaren lyssnar på ett antal frekvenser och 
så fort den upptäcker trafik på den frekvensen stör den ut den. Detta görs för att slippa dela 
upp sin effekt på flera frekvenser och få ut maximal räckvidd. Dock är detta mycket svårt att 
lyckas med eftersom störsändaren måste vara otroligt snabb för att följa en hoppfrekvensra-
dio. En tumregel är att en följestörare klarar av att följa en truppradio som gör 500-1000 hopp 
per sekund58. 
 

                                                
55 FOI informerar om telekrig s26, Telekrig Försvarsmakten s92 
56 FOI informerar om telekrig s27 
57 Telekrig Försvarsmakten s95 
58 FOI informerar om telekrig s27, Telekrig Försvarsmakten s92,93 
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3. Analys av syften med telekrigsoperationer i ett MOUT-koncept 

3.1 Med syftet inre säkerhet 
Operationer syftande till inre säkerhet präglas av mindre enheter som genomför korta begrän-
sade operationer i ett område. Det telekrig då kan bidra med är att stödja med underrättelser 
för att kartlägga motståndare och illasinnade personer i området. Genom krysspejling går det 
att lokalisera dessa för att kunna genomföra operationer mot dem. 
  
En telekrigsenhet kan också bidra till egen säkerhet när en operation skall genomföras genom 
att störa ut eventuell förvarning när man närmar sig operationsområdet. Därigenom uppnås 
också en högre grad av överraskning vilket kan vara avgörande i vissa operationer speciellt de 
som är utförda av mindre enheter. Då det är mindre specialstyrkor som utför uppdragen behö-
ver systemen vara små och dolda, eftersom det sannolikt inte kommer finnas möjlighet att 
erbjuda skydd. Tempo och överraskning nämns ofta som framgångsfaktorer när insatser med 
mindre enheter skall lösas. För att lyckas med detta är det viktigt att telekrigssystem inte av-
slöjar sig själva, till exempel genom att ha en stor mast på taket.  
 
Genom att använda sig av störning under en operation minskar man också spridningen av 
information om en pågående operation och därigenom kan man minska risken för att det skall 
samlas en stor folkmassa med nyfikna eller motståndare. Dock räcker det inte med att de 
främre förbanden har med sig en störsändare. För att få effektiv störning av en motståndare 
måste störningen utvärderas hela tiden med hjälp av signalspaning, annars kommer bara mot-
ståndaren att hitta andra kommunikationsvägar och det gäller att hitta dessa och störa ut dem 
också. Därför är det viktigt att ha med sig både stör- och signalspaningsförmågan grupperat 
med de främre förbanden.  
 
Vilseledning och främst att ange skenmål kommer inte ha lika stor effekt då man mest troligt 
inriktar sig mot en tredjepart i ett område som inte besitter egen signalspaningsförmåga. Då 
den typ av elektromagnetisk strålning som här behandlas inte är skadlig för någon människa 
eller ger bestående skador på infrastrukturen kan den användas i stor utsträckning utan att 
skada de civila i området man opererar i. Dock kan den påverka civila funktioner som är käns-
liga för elektromagnetisk strålning, t ex räddningstjänsten som också använder sig av radio-
kommunikation för ledning av insatser.  

3.2 Med syftet humanitär hjälp 
Under en insats syftande till att bibringa humanitär hjälp kommer sannolikt telekrigsförmågan 
att inriktas på egenskydd. Det kan till exempel vara att störa ut en motståndarens kommunika-
tion längs en väg för att undvika att ge förvarning om att en stor konvoj är på väg med förnö-
denheter. Detta görs för att minska risken för att bli utsatt för ett eldöverfall och för att öka sitt 
eget skydd. I syfte att förhindra att en motståndare med radiosändare eller mobiltelefon 
fjärrutlöser längs vägen utplacerade improviserade sprängladdningar, s.k. IED:er, kan stör-
sändning nyttjas. Genom att använda signalspaning kan en normalbild över kommunikationen 
som sker kartläggas och om något avvikande i kommunikationen inträffar lätt upptäckas. Där-
igenom ges en förvarning på att något är på gång att inträffa i området.  

3.3 Med syftet fredsframtvingande 
Fredsframtvingande operationer innebär att ett förband med offensiva operationer går in och 
särar på två stridande parter för att tvinga fram ett vapenstillestånd. Detta är den högsta hot-
bilden mot våra egna förband och det mest offensiva av de olika syftena för vilka man kan 
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genomföra MOUT. En fredsframtvingande operation är en operation där våld kan tvingas 
användas för att framtvinga fred. Det innebär att förekomsten av offensiva operationer är stör-
re samt att en god lägesbild över vad de olika parterna i området gör krävs för att kunna kart-
lägga deras framryckningar och skapa förvarning. Genom att använda sig av signalspaning i 
en fredsframtvingande operation kan parternas grupperingar kartläggas och därigenom opera-
tioner inriktas mot detta område vilket ger en ökad precision i val av mål.  
 
Då det med största sannolikhet kommer att finnas civila i området är det viktigt att med nog-
grannhet kartlägga var parterna finns för att undvika att bekämpa civila. Genom att störa en 
motståndares radiokommunikation kan motståndaren lättare isoleras. Därmed kan motstånda-
rens stridsvilja försöka minskas då ledningsförhållanden blir försämrade genom att kontakten 
till högre chef bryts . I konceptet för hur en MOUT insats skall ske står det att motståndaren 
skall känna sig pressad. Så fort motståndaren använder sig av en radio skall han/hon vara räd-
da för att bil upptäckta eller bekämpade. För att lyckas med detta krävs det en god telekrigs-
förmåga inom signalspaning och att kunna lokalisera en motståndare med hjälp av pejling. 
Det i sin tur ställer krav på att telekrigsenheten är långt framgrupperad och att informationen 
de samlar in snabbt kan spridas till de andra förbanden som skall möta motståndaren.  
 
Att kunna avlyssna radiokommunikationen snabbt i ett radionät under en urban operation be-
döms vara svårt, det kräver att kommunikationen måste dekrypteras och att signalspanaren 
har rätt språkkunskaper. Båda dessa resurser är svåra att ha långt framgrupperade och därför 
kommer signalspaningen snarare kunna bidra till den allmänna underrättelsebilden och inte 
bidra med sekundaktuella underrättelser om motståndarens tilltänkta åtgärder som det går att 
fatta taktiska beslut ifrån.  

3.4 Med syftet fredsbevarande 
Fredbevarande operationer är ofta komplicerade och styrs till stor del av insatsregler och stäl-
ler krav på graderad verkan hos förbanden. Dessa operationer kan till exempel vara att över-
vaka ett fredsavtal eller en vapenvila. Inom detta kan en telekrigsenhet främst stödja med un-
derrättelser för att till se att samtliga inblandade parter håller avtalet. Genom underrätelsein-
hämtning kan man t ex tänkas få en förvarning om det är något som är på gång att bryta ut. 
Telekrigsenheten kan också användas till att minska de stridande parternas förvarning för att 
undvika att någon part lyckas dölja sin verksamhet. Genom att störa deras förvarning kan man 
uppnå en högre grad av överraskning för de fredsbevarande styrkorna och därigenom få en 
bättre bild av vad parterna bedriver för verksamhet vid inspektioner då de inte hinner dölja 
någon verksamhet.  

3.5 Exempel 
För att tydligöra vad en telekrigsförmåga erbjuder i en insats enligt ett MOUT-koncept an-
vänds ett exempel med ett fiktivt scenario. Scenariot är taget från MSS Kvarn och deras ap-
plex Norrköping59. Scenariot bygger på en insats i urban miljö enligt ett MOUT-koncept. För 
att få scenariot att passa uppsatsens syfte är det modifierat och beskrivningen av motståndaren 
kommer från Fiktiv motståndare för applex inom militärteknik. Exemplet behandlar uppgifter 
och hotbilder som våra förband idag tränas och ställs emot i en kommande operation. Uppgif-
ten i scenariot blir således väldigt likt en uppgift som Nordic Battle Group skulle kunna stäl-
las inför.  
 
3.5.1 Bakgrund 
                                                
59 Brigad Order ULVEN 606 2010-06-10 
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Det har sedan 2004 i skiftande intensitet varit inbördeskrig mellan två parter Nordlingar och 
Sydlingar. På grund av detta är stora delar av infrastrukturen i landet förstörd och det finns ett 
antal kriminella och irreguljära grupperingar i området. Båda parterna har använt sig av dessa 
irreguljära grupperingar för att sprida skräck hos motståndaren.  
 
EU har genom ett FN-mandat fått fram ett vapenstillestånd mellan parterna och det har enats 
om att det skall upprättas en DMZ (Demilitariserad Zon) mellan parternas nuvarande stille-
ståndslinje.  Parterna har gått med på att en styrka från EU skall ta kontrollen över DMZ, 
hamnen samt flygplatsen i området inledningsvis. Språket som talas i området är OSTER-
GOTSKA som är besläktat med finska och ungerska. Kompetensnivån på engelskan i områ-
det är låg och engelska talas bara av ett fåtal människor.  
 
3.5.2 Motståndare 
Part NORD har vid eldupphör D+0 följande gruppering: 
- Mekaniserad bataljon (6 x T-72, 9 x BMP-1, 4 x 120 mm Grk, 4 x ZSU-24 organiserade i 

tre pansarskyttekompanier och ett ledningskompani) vid NORRA HAMNEN – CENT-
RUM – NORDANTILL. 

- Mekaniserad bataljon (4 x T-72, 12 x BMP-1, 3 x 120 mm Grk, 2 x ZSU-24 organiserade 
i tre pansarskyttekompanier och ett ledningskompani) vid HAGA – FYRBY. 

- Skyttekompani vid HÄNDELÖ. 
- Artillerikompani (5 x 155 mm Haub 77) vid ÅBY. 
- Specialkompani VITA HÄSTARNA (SF) vid MARIEBORGS FOLKHÖGSKOLA. 
- MP-kompani vid brigadledningsplats INGELSTAD. 
 
Part SYD har vid eld upphör D+0 följande gruppering: 
- Mekaniserad bataljon (3 x T-72, 8 x BMP-1, 4 x 120 mm Grk, 4 x ZSU-24 organiserade i 

tre pansarskyttekompanier och ett ledningskompani) vid OXELBERGEN - SÖDERSTA-
DEN. 

- Mekaniserad bataljon (4 x T-72, 9 x BMP-1, 2 x 120 mm Grk, 2 x ZSU-24 organiserade i 
tre pansarskyttekompanier och ett ledningskompani) N om RIKSBRON – E4-BRON. 

- Amfibiskyttekompani (två plutoner med stridsbåt 90) vid LINDÖ. 
- MP-kompani vid NORRKÖPINGS FLYGPLATS. 
- Artillerikompani (4 x 155 mm Haub 77) vid ENSJÖN. 
- Attackhkpkompani (4 x Mi-24) vid SÖDERKÖPING. 
 
 
3.5.3 Teknik 
Reguljära förband anses ligga på en teknisk nivå motsvarande lågteknologisk nivå vilket in-
nebär att: Materielen är flera år gammal och har låg teknologisk nivå. Någon egen utveck-
ling av militära system sker ej utan materiel köps som färdiga system, ofta begagnat. Viss 
modern ledningsmateriel kan finnas, särskilt sådan som kan anskaffas på den civila markna-
den. Denna är dock ej integrerad i militära sambandssystem. Ledning sker i huvudsak via 
talsamband på radio. Förmåga till telekrig saknas förutom enklare störsystem inom ultra-
kortvågsbandet.60 
Bedömningen är att deras samband går över fixfrekvenser, dock är vissa av dessa krypterade. 
För ledning inom kompani används i huvudsak civila radioapparater av typen jaktradio.  
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Irreguljära motståndare och kriminella grupperingar är främst beväpnade med eldhandvapen 
samt pansarbrytande vapen i form av RPG7 och AT4. Deras teknologiska nivå bedöms ligga 
på O-teknologisk nivå vilket innebär att: Materielen är flera år gammal och har låg teknolo-
ginivå. Man saknar tyngre system och huvuddelen av systemen är bärbara. Modern materiel 
omfattar civil materiel som t.ex. mobiltelefoner och bärbara datorer. Viss utveckling av mate-
riel sker i garage och mekaniska verkstäder. Låg till ingen risk för teknologisk överraskning, 
dock finns en viss förhöjd risk för överraskning avseende olika former av IED .61 (Improvised 
Explosive Device) 
 
Ledning sker via publika nät, civila kommunikationsradioapparater och Internet. Man saknar 
förmåga till elektronisk stödverksamhet, attack och protektion. Behovet av ledning kan dock 
vara begränsad då enheter och individer agerar med en hög nivå av självständighet.62 
 
3.5.4 Hotbild 
Nord 
Förband ur Part NORD har lokalt i NORRKÖPING förklarat att HAMNBRON samt NORRA 
HAMNEN inte kommer att lämnas innan part SYD lämnat DMZ och EU tagit över kontrollen 
över hela den av SYD kontrollerade delen av DMZ. Detta förband, som bedöms kunna utgöra 
delar av ett förstärkt pansarskyttekompani, har officiellt inte stöd från Part NORD:s militära 
ledning men det är troligt att detta inte stämmer. 
 
Syd 
Part SYD bedöms vara villig att följa eld upphör och avtalet om urdragning. Dock bedöms 
detta kunna äventyras beroende på EU:s agerande gentemot NORD vid HAMNBRON. 
 
Angreppen från de irreguljära förbanden bedöms vara planerade eldöverfall, plundrig samt 
försök att komma över material från EU-styrkan. De irreguljära styrkorna bedöms vara fient-
ligt inställda mot EU-styrkan och bedöms göra så mycket som möjligt för att begränsa dess 
framgång i området. Risken bedöms som stor för att reguljära förbands avhoppare ansluter till 
irreguljära grupper för att kunna återta delar av DMZ.  
 
3.5.5 Uppgifter för EU-snabbinsatsbrigard  
Beslut i stort – Måldel 
Brigaden skall anfalla och ta DMZ INRE och DMZ YTTRE i syfte att understödja och stabi-
lisera fredsprocessen. Överlämning av civil administration och civil säkerhet ska D+90 kunna 
ske till FN/FN-polis. 
 
Önskvärt militärt slutläge 
Brigaden har löst sin uppgift när: 
 
 HAMNEN och NORRKÖPINGS FLYGPLATS hålls öppna. 
 Militär kontroll över DMZ inom eget AOR är upprättad. 
 Lag och ordning råder inom AOR/DMZ. 
 Civil infrastruktur inom AOR fungerar tillfredsställande. 
 
Skedesindelning enligt ett MOUT-koncept 
Förstå motståndaren, skapa underrättelser D-1 till D-1 4kv, syftar till att skapa underrättelser 
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om motståndaren. 
Skapa: D1kv till D2kv Ta terräng för att kunna öka egen handlingsfrihet samt minska mot-
ståndarens handlingsfrihet och lägesuppfattning. För att åstadkomma detta tas och säkras 
hamn samt flygplats i området. 
Engagera: D2kv till D+1, Engagera motståndaren genom att besätta nyckelterräng samt stöd-
ja civilbefolkningen i området.  
Konsolidera: D+2 till D+4, bygger på att höja säkerheten i tagen terräng genom att ta hand 
om friktioner i området samt stödja civilbefolkningen. Se bilaga 1/1 
 
3.5.6 Beslut i stort – Genomförande 
Inledningsvis (säkra-skedet) (D+0 – D+3) skall en EU Batstridsgrupp ta och försvara HAM-
NEN DJURÖ KVARN, en EU batstridsgrupp ta och försvara HAMNBRON i syfte att skydda 
fortsatt styrketillväxt från D+3 minst intill D+60. Samtidigt (D+0) skall Lbskv ta och försvara 
KUNGSÄNGENS FLYGPLATS i syfte att skydda fortsatt styrketillväxt. 
 
Därefter (ta-skedet) (D+3 – D+30) skall två EU Batstridsgrupper ta DMZ INRE i syfte att 
tvinga ur parterna ur området samt upprätta lag och ordning. NORRKÖPINGS HAMN öpp-
nas i syfte att underlätta tillförsel av förnödenheter och trupp på sikt. 
 
Slutligen (utvidga-skedet) (D+30) ska brigaden med tillförsel av ytterligare två-tre Batstrids-
grupper överta kontrollen över DMZ YTTRE. 
 

3.6 Intervjufrågor ställda till Telekrigsbataljonen i Enköping 
Frågor har besvarats av Telekrigsbataljonenne i Enköping utifrån ovanstående scenario. 
 
Fråga: Vilka förmågor anser du att en telekrigsenhet kan stödja med under denna operation, i 
de olika faserna i en MOUT -operationen?  
  
Svar: 

Understöd som syftar till att: 
 Åstadkomma und/info och verkan, i syfte att förstärka underrättelseinhämt-

ningen och påverka motståndarens förmåga till ledning63 
 
 
Fråga: Vad anser du att en telekrigsenhet främst kan bidraga med i de olika faserna i en 
MOUT-operation kopplat till exemplet?  
Svar: 64 
 Förstå Skapa Engagera Konsolidera 
Signalspaning 
(Und/info) 

Ja 
Inhämta signaler 
i syfte att börja 
bygga upp en 
bild av signal-
miljö och kart-
lägga motstån-
darens lednings-

Ja 
Fortsatt inhämt-
ning. Syfte som 
i Förstå-skede. 
 

Ja 
Fortsatt inhämt-
ning. 
Störning vid 
behov. 

Ja 
Fortsatt inhämt-
ning. 

                                                
63 Intervju Telekrig 
64 Intervju Telekrig 



22 
 

   

nät. 
Som C EW öns-
kar jag dock mer 
tid för inhämt-
ning! Detta tar 
tid. Att inhämta 
under knappt ett 
dygn är inte 
optimalt på nå-
got sätt. 

Störning (Ver-
kan) 

 Ja  
Ev störning vid 
behov om in-
hämtning gett 
bra underlag för 
detta. 

Ja 
Ev störning vid 
behov om in-
hämtning gett 
bra underlag för 
detta. 

 

 
 
Huvudfråga: Vad anser du att en telekrigsenhet kan bidraga med under detta exempel avse-
ende, signalspaning, varning, avlyssning, störning, falsksignalering, vilseledning? 
Vilken av följande förmågor skulle du prioritera högst?  
 
Fråga: Signalspaning? (TES, d v s lokalisering, identifiering) 
 
 Svar 

 Ja, i syfte att förstärka underrättelseinhämtningen 
 Finns det okända aktörer? Samverkar man med andra enheter? Vilka 

i så fall? 
 Positionera gruppering genom pejling 
 Kartlägga eventuella upptäckta ledningsnät65 

 
Fråga: Varning? 
 
 Svar: 

Visst, t ex 
 Förhindra förvarning hos motståndaren genom störning 
 Samverkan med sidoförband behöver vara solklart om så är fallet! 

HUR skall jag rapportera/varna om något och TILL VEM?66 
 
 
 
Fråga: Avlyssning? (kommunikationsspaning, avlyssning och dechiffrering) 
 
 Svar: 

 Ja, det gör man om man kan höra vad som sägs. Någon som kan os-
terlandska behövs vid behov! 

 Dechiffrering? Nej, inte i den korta tidsperiod du beskriver 
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 Glöm inte bort att en krypterad förbindelse också är en form av in-
formation att bearbeta. Varför och vem pratar med krypterad förbin-
delse? Kan t ex vara chefen eller annan viktig personal, varför kryp-
terar man annars?67 

 
 
 
 
Fråga: Störning? 
 
 Svar: 

 Ja, i syfte att exempelvis förhindra/försvåra motståndarens förmåga 
att kunna leda sitt förband/fraktion. Skall självklart samordnas i tid 
och rum med andra förmågor för att bekämpning med elektronisk at-
tack kombinerat med andra vapeninsatser (kombinerade vapen) skall 
ge effekt. 

 Störning kan vara bra om man vill gradera sin verkan m h t till situa-
tionen. Elektronisk attack hörs inte (om man inte vill) och rätt använt 
kan man nå god effekt i målet utan att någon egentligen upptäcker att 
man är under bekämpning.68 

 
Fråga: Falsk signalering? 
  

Svar: 
 Inte troligt i denna operation69 

 
 
Fråga: Vilseledning? 
  
 Svar: 

 Inte troligt i denna operation. Detta bland annat med tanke på vad 
motståndaren har för ES-system och att en vilseledning kräver omfat-
tande förberedelser.70 

 
Fråga: Och vilken av dessa anser du skulle prioriteras högst? 
 
 Svar: 

Prio 1: und, i form av signalspaning i syfte att utgöra ”Force pro-
tection”. Har man tid skapar man en ”normalbild” som beskiver 
signalmiljön. Ur denna miljö kan man vid avvikelse från normal-
bild t ex få förvarning om att något är förestående och kanske ”på 
g” hos motståndaren. 
Prio 2: störning. Nyttjas främst i samverkan med annan insats.71 
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Fråga: Vilka problem anser du att det finns med att använda telekrigsenheter i urban miljö? 
Tekniska och Taktiska. 
 

Svar: 
 

Taktiska 
 Var skall jag gruppera mina enheter i ett samhälle? Det är ont om 

”bra” platser. Man kan inte bara välja en bra höjd som i terrängen 
tyvärr. För att få en bra undinhämtning kanske det krävs att jag be-
höver gruppera på platser jag inte kan finnas på av olika anledning-
ar.72 

 Hotbilden mot förbandet ökar sannolikt jämfört med annan plats. 
Motståndaren kan komma nära utan att det märks och uppträda ci-
vilt.  

 Vill jag visa min förmåga? Jag vill med största sannolikhet uppträda 
dolt! Hur gör jag det…? Fordon – funkar det i denna operation? Vil-
ka fordon i så fall? Utrustning – vilken förmåga kan jag i så fall ha? 
Sitter rätt utrustning i rätt fordon? Här måste jag tänka till!73 

 
Tekniska 

 Vid ev störinsats: vad kommer att bekämpas förutom det jag tänkt 
mig hos motståndaren?  Vad säger t ex ROE om att jag stör ut civila 
system av olika slag? 

 Byggnader påverkar min förmåga till und och verkan. Hur ser be-
byggelsen ut? Trähus? Betong? Källare? Höga hus? Osv. Detta på-
verkar vågutbredningen och min förmåga till und och verkan. Avs-
kärming. 

 Var sitter antennerna? På tak eller på radioapparater? 
 Korta avstånd kan påverka mina pejlresultat 
 Signalmiljön är komplex. Det förekommer massvis med andra oin-

tressanta signaler i urban miljö. Hur vet jag vad jag skall leta efter? 
Motståndaren kan i sin tur lätt gömma sig i allt annat brus.74 

 
 
Fråga: Ställer den urbana miljön speciella krav på telekrigsenhetens uppträdande, och i så fall 
vilka? 
  
 Svar:  
 

 Enligt ovan i problemställningarna 
 Jag ställer mig helst utanför ett samhälle och spanar in mot detta. 

Detta ger bättre pejlresultat, MEN kan innebära att man missar vital 
information man kunnat få om man grupperat i samhället. Jag kanske 
hamnar för långt bort för att uppfatta en signal. Denna lösning beror 
givetvis på vilken tätort som avses.75 
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3.7 Analys av exemplet och svar på frågorna av telekrigsbataljonen 

3.7.1 Signalspaning: Taktisk 
Signalspaning i en insats som den som nämns ovan, är grunden för den effekt en telekrigsen-
het kan leverera. För att lyckas med effektiv störning eller effektiv avlyssning måste sam-
bandstrukturen kartläggas, detta för att veta vilka frekvenser som skall avlyssnas eller störas. 
För störningen är det också viktigt att med signalspaning kunna kartlägga om motståndaren 
byter kommunikationssätt eller radiofrekvenser i syfte att eventuellt kunna störa ut dessa ock-
så. Dock tar det lång tid att kartlägga ledningsstruktur främst för att det mest troligt finns en 
ökad aktivitet i det elektromagnetiska spektrumet i en stadsmiljö. Ännu svårare blir det när 
motståndaren använder sig av civila sambandssystem att avsöka vilka som är intressanta att 
inrikta sin spaning mot.  
 
Detta innebär att det kommer ta ännu längre tid att kunna klarlägga någon form av lednings-
struktur och sambandstruktur hos motståndaren i urbanmiljö. Pejling i stadsmiljö är också ett 
problem då vågutbredningen ser olika ut beroende på hur staden är byggd. Olika byggmaterial 
kan absorbera eller ge konstiga reflektioner som minskar noggrannheten i lägesbestämningen. 

3.7.2 Avlyssning (kommunikationsspaning och dechiffrering) 
Det är väldigt svårt att lyckas med kommunikationsspaning, det gäller att kommunikationen 
sker utan krypto eller att man lyckas komma över motståndarens kryptosystem. Problemet är 
också att det sker väldigt mycket kommunikation i den urbana miljön vilket innebär att det 
blir svårt att välja ut rätt sändning att lyssna på. Då kommunikationen sker på ett annat språk 
krävs också väldigt goda språkkunskaper. Det är viktigt för tempot i inhämtningen att opera-
törerna har rätt språkkunskap för att de snabbt skall kunna hitta rätt signaler att lyssna på och 
snabbt kunna sprida den information som de får. Det blir väldigt ineffektivt om sändnings-
följder måste spelas in för att vid en senare tidpunkt analyseras av en tolk. Att få dessa språk-
kunskaper när det gäller att skicka iväg ett stående förband utomlands är svårt då man inte vet 
vilket land och vilka språkkunskaper som erfordras i förväg.  Dock blir underrättelserna som 
är inhämtade via avlyssning mer värda och mer innehållsrika om de kan tolkas direkt. Det är 
också viktigt att välja ut rätt frekvenser att lyssna på.  
 
Enligt konceptet för en operation eller insats i MOUT anges att man skall engagera motstån-
daren och få denna att känna sig pressad. När motståndaren gör en förflyttning eller använder 
sig av en radio skall det finnas en rädsla för att bli angripen. För att lyckas med detta i urban 
miljö där det finns en tredje part är det oerhört viktigt att kunna särskilja civil kommunikation 
från militär. Det ställer stora krav på telekrigsenheten att avgöra om det är motståndare eller 
en civilist som använder den civila radioapparaten, något som inte går att göra med endast 
signalspaning utan då krävs att trafiken som sänds mellan radio apparaterna måste kunna ty-
das.  

3.7.3 Störning 
Det skulle vara svårt att lyckas med störning i exemplet ovan, speciellt under ett tidigt skede 
av operationen då det kräver att det finns information om vilka frekvenser som skall störas på. 
Störningens effektivitet bygger alltså på att signalspaningen är god, samt att det ges tid till att 
låta signalspaningen utföras för att skapa god kunskap om motståndarens ledningsstruktur och 
samband. Detta är nödvändigt för att kunna rikta störningen rätt samt kunna följa upp utfall av 
störningen.  
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Störningen har dock ingen effekt om den inte sker samtidigt som någon annan operation. Det 
är därför av stor vikt att detta koordineras av högre chef. Problemet med störningsinsatser i 
urban miljö är att man ofta även påverkar en civilpart och att detta måste utvärderas. Vid för 
frekvent störning av motståndaren kommer motståndaren också att lära sig att taktikanpassa 
och att hitta nya sätt för att leda sin verksamhet. Därför måste störoperationer noggrant väljas 
ut för att öka överraskningen och effekten den ger på motståndaren. För att undvika att upp-
träda på liknande sätt är det viktigt att störningen kan ske dolt, det vill säga att utrustningen 
kan bäras av flera olika fordon eller av en enskild soldat.  
 
Att lyckas med att störa ut motståndarens förvarning är en komplicerad insats som det kräver 
underrättelser om hur denna förvarning sker samt förutsätter att förvarningen sker genom en 
radioförbindelse. Det kräver kunskap om vilken frekvens motståndaren använder, då det an-
nars finns risk för att motståndaren ligger på en annan frekvens än de man stör ut. Därför 
krävs det gott om tid att signalspana i området för att skaffa de underrättelser som behövs.  

3.7.4 Vilseledning 
Vilseledning är svårt att lyckas med då det kräver mycket förberedelser. Dock ger en lyckad 
vilseledning stor effekt. Genom att exempelvis spela in tidigare meddelanden och sedan spela 
upp dem uppstår förvirring hos motståndaren. Dock kommer motståndaren snabbt lära sig att 
vilseledning förekommer vilket sannolikt leder till att motståndaren blir mer restriktiv i sitt 
användande av radiokommunikation. Vilseledning är något som telekrigsenheterna förefaller 
ha tappat förmåga gällande. Det kan bero på att telekrigsenheterna egentligen är utformade 
och tränade för det gamla invasionsförsvaret, det vill säga att de mest troligt skulle stöta på en 
motståndare som hade krypterad radioförbindelse och att telekrigsenheternas effekt av att vil-
seledda radiokommunikation inte var lika effektivt. Däremot satsades det mer på att vilseleda 
radar.  

3.7.5 Svårigheter med telekrigsföring i ett MOUT-koncept 
3.7.5.1 Taktik 
Det stora taktiska problemet med telekrigsinsatser i urban miljö är att det inte är lika lätt att 
hitta bra höjder att gruppera på. Sannolikt kommer det att vara svårt att hitta platser att grup-
pera på överhuvudtaget då det finns en civilpart i området samt att man i största mån vill und-
vika en massiv flyktningsström vid en MOUT operation. Det innebär att det oundvikligen 
kommer att finnas en stor mängd civila i området. Telekrigsbataljonen nämner att det kommer 
att bli svårare att få ut ett längre avstånd till motståndaren då uppträdandet hos motståndaren 
kan vara civilt. Det innebär att behovet av att kunna samgruppera enheter ökar vilket ställer 
krav på att tekniken tillåter detta, samma typ av fordon m.m.  
 
Det kommer också att finnas flera egna förband vilket leder till konkurrens om grupperings-
platser. Därför är det viktigt att tekniken erbjuder små enkla system som en enskild soldat 
eller ett fordon kan bära. Detta med syfte att få fram förmågan underrättelser och verkan som 
telekrigsenheten erbjuder långt fram utan att ta upp onödigt utrymme. Detta innebär också att 
förmågan blir mer flexibel och därigenom blir det svårare för motståndaren att se ett mönster i 
uppträdandet. Det gör det med andra ord svårt för motståndaren att se om telekrigsförmågan 
finns med i den aktuella patrullen eller inte. Hotbilden mot våra förband i detta exempel är 
relativ hög och telekrigsenheterna är mindre enheter som inte har resurser att skydda sig själ-
va vid en högre hotbild. Därför är det också viktigt att systemet är flexibelt samt har liknande 
fordon som skyttegrupperna för att enkelt kunna underställas en pluton vid lösande av en 
uppgift och därifrån erhålla skydd.  
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3.7.5.2 Teknik 
De krav som ställs på den tekniska utrustningen i operationer av denna natur är att systemen 
måste vara flexibla. Hur goda pejlresultat som går att få i stad är väldigt svårt att ange efter-
som det är svårt att hitta forskning på hur väl pejlingen går att genomföra i stadsmiljö. FOI:s 
rapport telekrig i urban miljö anger att det ställer ett högre krav på signalbehandlingen för att 
antalet parametrar på var signalen kommer ifrån ökar.76 Detta innebär också att resultatet av 
lokaliseringen blir sämre, dock är det svårt att förutse då varje stad ser olika ut. Av samma 
anledning är det svårt att förutse effekten av en störningsinsats. För att tillse att störningen ger 
den önskade effekten måste störsändaren vara närmare mottagaren än i öppen/skogsterräng. 

4. Resultat 
Frågeställning: Vad kan en telekrigsenhet bidraga med i en operation enligt ett MOUT- 
koncept?  
I enlighet med vad uppsatsen har påvisat anser jag att man kan se att en telekrigsenhet kan 
bidra med effekt under en MOUT-operation. MOUT-konceptet bygger till stor del på att ha en 
god lägesuppfattning om vad motstånden bedriver för verksamhet och en telekrigsenhet med 
dess sensorsystem erbjuder en enorm resurs för att bidra med detta. En telekrigsenhet kan 
vidare bidra med verkan genom att störa samt ge underrättelser genom signalspaning och av-
lyssning. Den effekt som en telekrigsenhet ger går inte att få genom något annat förband och-
det är det som gör telekrigsenheterna unika. Då den urbana miljön gör det svårare att få denna 
lägesuppfattning anser jag att det är av än större vikt att ha telekrigsenheter i stadsmiljö än i 
skogs- eller fältmiljö.  

4.1 Diskussion av resultatet 
Denna uppsats har undersökt vad en telekrigsenhet kan bidra med i en MOUT-insats och vilka 
specifika förmågor den kan bidra med på ett teoretiskt plan. Kunskapen kring hur telekrigsen-
heter klarar sig i stadsmiljö med att störa eller signalspana är till stor del bristande idag. Det 
finns i dag inte någon vetenskaplig litteratur eller några studier av detta. Det finns inte heller 
några reglementen, handböcker eller liknande för att förklara detta. Uppsatsen påvisar att te-
lekrig främst är en viktig informationskälla. Den stora effekten av en telekrigsenhet är att ska-
pa sig goda underrättelser om en motståndare. Därför är det viktigt att styrningar för hur tele-
krigsenheter skall användas i stadsmiljö kommer fram. Detta måste också finnas tillgängligt 
för högre chefer för att de skall kunna använda sina enheter på rätt sätt.  

4.2 Behov av ny forskning 
Det behov av ny forskning som blir tydligt är att undersöka hur pass väl MOUT-konceptet är 
implementerat i dagens försvarsmakt och då främst på de förband som har en stödjande upp-
gift. Klarar dagens utrustning av att signalspana och störa i urbanmiljö? Klarar sammansatta 
stridsgrupper av att samordna telekrigsoperationer i insatser? Har högre chefer rätt kunskaper 
för att kunna leda en tillförd telekrigsenhet? Är kunskapen nog spridd till dessa chefer? Eller 
sätter sådant som sekretessen käppar i hjulen för denna typ av informationsöverföring? 

4.3 Sammanfattning 
Uppsatsen har avhandlat vad en telekrigsenhet kan understödja med i en insats enligt ett 
MOUT-koncept. Inledningsvis beskrivs vad konceptet MOUT står för, och hur insatser är 
tänkta att genomföras enligt detta koncept. Därefter beskrivs vad telekrig är och vad de kan 
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bidra med för förmågor. Därefter följer en analys om hur telekrigsenheter kan användas i en 
MOUT-operation utifrån de olika syften en sådan operation kan ha. För att sedan gör uppsat-
sens fokus mer konkret beskrivs ett scenario utifrån en insats planerad efter ett MOUT-
koncept. Därefter ställs frågor kring vad en telekrigsenhet kan bidra med i exemplet till tele-
krigsbataljonen. Avslutningsvis förs en diskussion kring vad telekrigsenheter kan bidra med 
kring en sådan operation med utgångspunkt i de svar som gavs från telekrigsbataljonen. Re-
sultaten som har framkommit i uppsatsen är att de förmågor telekrigsenheten främst kan bidra 
med är underrättelser och verkan. Underrättelserna består av information som oftast inte går 
att få fram på annat sätt än genom en telekrigsenhet. En telekrigsenhets bidrag till lägesupp-
fattningen är viktigt i en stadsmiljö där detta annars är svårt. Telekrigsenheten ger också en 
ökad förståelse för hur motståndaren uppträder.  
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