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Sammanfattning 
Nya typer av krigföring, så som COIN-operationer (Counterinsurgency), ställer nya krav på flygstridskrafterna. 
Utvecklingen av det bemannade stridsflyget har, om man jämför med UAV (Unmanned Aerial Vehicle), trots detta stått 
relativt stilla. Obemannat stridsflyg har samtidigt utvecklat förmågor som gör funktionen till en värdig konkurrent på det 
moderna slagfältet. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida obemannat stridsflyg kan överta det bemannade stridsflygets plats 
inom ramen för COIN-operationer. Detta avser jag uppnå genom att undersöka hur väl de båda funktionerna svarar upp 
mot de krav som ställs på ett stridsflygplan i en operation med inslag av COIN. Utifrån detta kommer jag bedöma vilka 
uppdragstyper som kan samt eventuellt inte kan lösas av en obemannad respektive bemannad flygfarkost. 
 
Resultatet i uppsatsen visar att bemannat stridsflyg är bättre anpassat till att genomföra markmålsoperationer inom ramen 
för COIN-operationer. Främst på grund av en bättre omvärldsuppfattning. Vid uppdragstyper kopplade till 
flygunderrätteleinhämtning är dock det obemannade stridsflyget bättre anpassat. Främst på grund av en längre uthållighet. 
Vad det gäller kostnadsaspekten så visar analysen att brukskostnaderna för det obemannade stridsflyget är betydligt lägre 
än hos det bemannade stridsflyget. Den höga anskaffningskostnaden för ett nytt UAV-system talar dock till dess nackdel.  
Skyddet som är integrerat i de obemannade plattformarna är sämre än hos den bemannade konkurrenten. UAV får i mångt 
och mycket lita till sin storlek för skydd. 
 
Slutsatsen jag kan dra av arbetet är att bemannat stridsflyg fortfarande har en plats på slagfältet inom ramen för COIN-
operationer. Om utvecklingen fortsätter i samma takt och system som förbättrar omvärldsuppfattning för operatören på 
UAV samt möjliggör ett bättre självskydd kopplat till plattformen kan resultatet snart vara ett annat. 
 
Nyckelord: Counter Insurgency(COIN), Stridsflyg, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
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Manned vs. Unmanned 

A comparative study of manned and unmanned combat aircraft utilization within the scope of Counter Insurgency 
Warfare. 
 
Abstract 
New types of warfare, such as COIN (Counter Insurgency), operations, mean new requirements for the Air Force. The 
development of the manned combat aircraft has, in comparison with the UAV (Unmanned Aerial Vehicle), shown 
relativly slow progress. Unmanned combat aircraft has on the other hand developed capabilities that make it a worthy 
competitor on the modern battlefield. 
 
The purpose of this paper is to examine whether unmanned combat aircraft can outrival the manned combat aircraft, in 
COIN-operations. I will achieve this by studying how well the two functions are responding to the demands of a combat 
aircraft in an operation with elements of COIN. From this, I will assess the mission types that can and can not possibly be 
solved by an unmanned, or a manned combat aircraft. 
 
The results of this paper show that the manned fighter is better suited to carry out counter land operations within the 
scope of COIN-operations, mainly due to a better situational awareness. Due to longer endurance, the unmanned combat 
aircraft is better suited to carry out missions like reconnaissance and surveillance. In the cost aspect, the analysis shows 
that the cost of using the unmanned combat aircraft is much lower than that of the manned combat aircraft. The high 
purchase cost of a new UAV-system, however, speaks against it. The protection that is integrated into the unmanned 
platforms is worse than for its rival. UAVs must largely rely on their size for protection. 
 
The conclusion I can draw from this paper is that manned fighter aircraft still has a place on the battlefield as a part of 
COIN-operations. If the development continues at this pace and systems that improve the situational awareness of the 
operator of UAVs, and allows for better self protection linked to the platform, the result may soon be another. 

 
Key words: Counter Insurgency(COIN), Combat Aircraft, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
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1. Inledning  
Historiskt sett har krig inneburit att stater med arméer utmanat och stridit mot varandra med 
konventionella metoder. Detta fenomen har blivit allt mer sällsynt. Idag hotas freden av 
okonventionell- och irreguljär krigföring, till följd av bland annat religiösa konflikter, 
sönderfallande stater, organiserad brottslighet och terrorism.1  
 
Stridsflygplanet som vapensystem togs fram för att möta de krav som konventionell krigföring 
innebär, med fiender som i mångt och mycket besatt liknande utrustning och nyttjade samma 
taktik. Detta krävde avancerad teknik för att säkerställa ett övertag gentemot sin motståndare, 
något som i slutändan resulterade i mycket dyra och komplicerade plattformar. 
 
Grunderna i krigföring har dock förändrats vilket resulterat i nya utmaningar. Problem med att 
identifiera vem som är vän och fiende föreligger, då uniform eller andra kännetecken inte 
nödvändigtvis finns. Strider har även förflyttats från slagfälten in i städer. Motståndaren lyder 
inte heller några fasta organisationsmönster i form av plutoner eller kompanier, denne verkar 
istället med små rörliga grupper utrustade med lätta vapen och försöker i möjligaste mån 
undvika direkt kontakt med egna stridskrafter.2  
 
Stridsflygplan har trots denna helomvändning i krigföringsmetod, använts flitigt och med goda 
resultat i COIN-operationer genom åren.3 Ett beslut att använda sig av flygstridskrafter i form 
av stridsflyg innebär dock att man behöver ta hänsyn till en rad olika aspekter. Dessa aspekter 
kan till exempel vara ekonomiska, vilken specifik efterfrågan som föreligger eller 
hemmaopinionens vilja. 
 
I en värld som genomsyras av ekonomiska problem inser man snabbt problem kopplade till 
användandet av flygstridskrafter, då dessa är relativt dyra och exklusiva resurser. Allt fler och 
större krav ställs även på de flygande plattformarna i avseendet att kunna lösa tilldelade 
uppgifter på ett effektivare sätt, både ekonomiskt, personalmässigt och verkansmässigt. 
 
En ytterligare faktor att ta hänsyn till är hemmaopinionen. Att ett stridsflygplan störtar och en 
pilot antingen omkommer eller hamnar på marken i ett fientligt kontrollerat område innebär att 
hemmaopinionen stormar. Något som i sin tur innebär effekter på politisk nivå som kan 
påverka hela operationen. Detta kunde man se när den amerikanska stridspiloten Scott O'Grady 
tvingades skjuta ut sig över Bosnien efter att hans F-16 träffats av ett serbiskt SA-6, 
luftvärnsystem.4  
 
Den tekniska utvecklingen har på senare år gott i riktning åt att hindra en liknande händelse 
samtidigt som man på ett bättre sätt försökt tillmötesgå de tidigare nämnda kraven som ställs på 
flygstridskrafterna på det nya slagfältet. Obemannat stridsflyg har efter lång utveckling, visat 
sig dugligt i en mängd olika roller på slagfältet. Pilotlösa flygplan flyger numera dagligen 
uppdrag i bland annat Afghanistan och Irak. 5 Utvecklingen inom UAV-skrået har  
 
 

                                                
1 U.S. Air Force (2007) s. 2 
2 Corum (2003) s.13 
3 Corum & Johnson (2003)  
4 U.S. News and World Report Inc  (1995) 
5 Defence Update (2008) 
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även möjliggjort användandet av obemannade flygplan som vapenbärare – ibland kallade 
UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehical). Utvecklingen har gjort obemannat stridsflyg till 
det system som, enligt Överste Peter Gertsten, chef för 432a Air Expeditionary Wing, U.S. Air 
Force, är det mest efterfrågade på slagfältet.6 
 
För det bemannade stridsflyget innebär denna utveckling att man fått en konkurrent vad det 
gäller lösandet av en del uppdragstyper kopplade till COIN. Av många parter däribland SAAB 
ses UAV som ett komplement till det bemannade stridsflyget, ett förhållande som eventuellt 
kan komma att vara omvänt inom en snar framtid.  
 
Anledningen till att jag valde just detta ämne beror på min framtida yrkesroll. Jag kommer 
inom en snar framtid vara färdigutbildad stridspilot och arbeta med plattformen JAS 39 Gripen, 
vilken är en bemannad plattform. Om/när jag kommer delta i fredsbevarande eller 
fredsframtvingande insatser kommer detta med största sannolikhet ske inom ramen för en 
COIN-operation. Intresset ligger i att undersöka vilken konkurrens som finns i mitt 
yrkesområde, främst kopplat till UAV som är en funktion under snabb frammarsch. 
 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 
 
En COIN-operation innebär ett brett spektrum av uppgifter för luftstridskrafterna. Dessa 
uppgifter kräver vissa specifika förmågor. Beroende på vilka förmågor som efterfrågas kan ett 
antal olika plattformar användas. Tidigare har bemannat stridsflyg varit det enda alternativet 
vad det gäller lösandet av vissa av dessa uppgifter. På senare år har dock den tekniska 
utvecklingen på UAV-sidan gått snabbt framåt. En av de senare förmågorna som utvecklats och 
testats är att bära vapen och leverera vapenverkan. Denna nya förmåga innebär vissa 
förändrade förutsättningar för luftstridskrafternas användande. Många anser att obemannade 
flygplan kommer innebära slutet för de bemannade flygsystemen. Kan det vara så att 
obemannat stridsflyg rent förmågemässigt kan ersätta bemannat stridsflyg i samtliga 
uppdragstyper, utifrån ett COIN-perspektiv? 7 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det obemannade stridsflyget, i dagsläget, 
kan ersätta det bemannade alternativet vid genomförande av flygföretag som kan förknippas 
med COIN-operationer. 

  
För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att besvaras: 
 
● Har obemannat stridsflyg, i dagsläget de förmågor som krävs för att konkurera ut det 

bemannade alternativet inom ramen för en COIN-operation? 
 
Med underfrågorna: 
 

- Hur kan respektive funktion tillmötesgå de krav som ställs på stridsflyg inom 
ramen för en COIN-operation?  

 
                                                
6 Air Force Technology (2010) 
7 ibid. 
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- Vilka för och nackdelar kan man urskilja hos respektive funktion inom ramen för 

en COIN-operation? 
 

 

1.2 Avgränsning 
Jag kommer att avgränsa mig till att söka eventuella efterträdare till det bemannade stridsflyget 
i ”fixed wing-skrået”. I och med detta kommer inte helikoptrar omnämnas.  
 
Jag har även valt att endast titta på stridsflygets användande i en COIN-operation, då de flesta 
operationer i dagsläget har inslag av COIN. Det är inte heller något som pekar på att någon 
annan form av krigföring kommer vara aktuell. I och med detta har jag i huvudsak inte valt att 
ta med stridsflyget i en jaktfunktion då detta primärt inte är en efterfrågad resurs med hänsyn 
taget till motståndarens ofta begränsade förmåga till att verka från luften. 
 
Vad det gäller COIN-operationer kommer jag endast relatera till den perioden av en insurgency 
i vilken väpnade styrkor kan nå effekt mot motståndaren. Orsaken till detta är att brukande av 
flygstridskrafter i huvudsak är koncentrerade till denna period. I och med detta har jag 
avgränsat bort den tid i en COIN-operation då striden förs med politiska medel. 
 
När jag jämför obemannat och bemannat stridsflyg i denna uppsats kommer jag inte fokusera 
på något specifikt system. Jag kommer istället se till de förmågor som finns någonstans inom 
respektive funktion. Jag gör ingen skillnad på om förmågan finns att finna på en specifik 
plattform eller om det är en generell förmåga som hör till funktionen. Orsaken till detta är att 
man över tiden som en COIN-operation pågår ytterst sällan endast nyttjar ett flygande system. 
Istället används ett antal system som kan komplettera varandra. Jag anser att detta även bör 
genomsyra min uppsats.  
 

1.3 Disposition  
Inledningsvis har jag presenterat syftet med detta arbete, med tillhörande frågeställningar. 
Diverse avgränsningar har även presenterats. För att underlätta för läsaren kommer dessutom 
centrala begrepp kopplade till ämnet, att beskrivas. 
 
Därefter kommer den teori som ligger till grund för detta arbete att beskrivas. Under stycket 
teori kommer tidigare forskning kring ämnet att presenteras, tillsammans med andra relevant 
teorier som jag valt att arbeta utifrån. 
 
Därefter kommer jag att definiera den arbetsmetod som jag använt mig av under detta arbete. I 
samband med detta kommer jag även att kritiskt granska de källor och material som jag brukat 
under arbetets gång. 
 
Därefter kommer jag att undersöka det bemannade och obemannade stridsflyget utifrån en rad 
bedömningsområden i syfte att avgöra deras nyttjbarhet inom ramen för COIN. 
 
Slutligen kommer jag genomföra en analys av den information jag presenterat, för att senare 
kunna dra relevanta slutsatser som är kopplade till, och förhoppningsvis besvarar de 
frågeställningar jag tidigare presenterat. En avslutande diskussion av analys och slutsatser 
kommer även att genomföras för att dryfta kring varför jag fick det resultat jag fick. 
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1.4 Definition av centrala begrepp 

1.4.1 Stridsflygplan 
Med stridsflygplan avser jag flygande plattformar avsedda för att lösa en stridsuppgift. De 
stridsuppgifter som kan vara aktuella för stridsflyg är bland andra, spana mot, understöd och 
nedkämpa. I dagsläget behöver i vissa avseenden inte plattformen vara bemannad för att lösa 
den tilltänkta stridsuppgiften.8 

1.4.2 Unmanned Aerial Vehical (UAV) 
UAV är en flygfarkost som inte kräver en pilot utan kan operera självständigt eller styrd av en 
markbunden operatör. Plattformen kan vara av en engångskaraktär eller användas flera gånger. 
Systemet kan bära last, både dödlig och icke dödlig.9 

1.4.3  Counterincurgency-operationer (COIN) 
För att förstå vad COIN innebär måste man först analysera uppkomsten av detta uttryck, 
nämligen Insurgency.  
 
“...a protracted political and military set of activities directed toward partially or completely 
gaining control over the territory of a country through the use of irregular military forces and 
illegal political organizations. The insurgents engage in actions ranging from guerrilla 
operations, terrorism, and sabotage to political mobilization, political action, 
intelligence/counterintelligence activities, and propaganda/psychological warfare. All of these 
instruments are designed to weaken and/or destroy the power and legitimacy of a ruling 
government, while at the same time increasing the power and legitimacy of the armed 
insurgent group.”10 
 
Utifrån denna beskrivning av begreppet insurgency fastställd av USAF (United States Air 
Force) institut för nationella säkerhetsstudier, kan man i sin tur dra vissa slutsatser om vad 
begreppet COIN innebär. COIN är alltså en konceptuell verksamhet som syftar till att 
motarbeta motståndarens mål. Detta genom att med till buds stående medel förhindra nyttjandet 
av terrorhandlingar, gerillakrigföring och sabotage, detta med syfte att bidra till säkerhet i 
operationsområdet och förhoppningsvis på så sätt vinna civilbefolkningens tillit. 
Civilbefolkningen som anses vara tyngdpunkten i en COIN-operation.11   
 
I detta arbete kommer jag hädanefter benämna insurgency som Uppror och således COIN som 
Upprorsbekämpning. Insurgents kommer benämnas som Upprorsmän. 
 

2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 
Denna uppsats kan ses som en utveckling av den forskning som Carl-Fredrik Edström bedrivit i 
sin uppsats om JAS 39 C/D och dess användbarhet i IW (Irregular Warfare) och Per-Olov  
 
                                                
8 Mårtensson (2006) 
9 Answers, Hämtat: 2010-06-06 
10 Shultz, Farah, Lochard (2004) s. 17-18 
11 Galula (2006) s. 85 
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Anderssons forskning kring UAV/UCAV och dess operativa betydelse i framtida PSO (Peace 
Support Operations). 1213 
 
Andersson kom i sin forskning fram till att obemannat stridsflyg kommer ha ett större 
deltagande i fredsbevarande insatser. Enligt honom finns de tekniska möjligheterna att ersätta 
bemannat stridsflyg med ett obemannat system. Anderson identifierade ett antal 
problemområden som behöver undersökas för att få en fullständig integrering av det 
obemannade stridsflyget. Anderssons forskning grundar sig på fakta som fanns tillgängliga för 
nio år sedan. Med den utveckling som UAV har sett under dessa år så förväntar jag mig ett 
något annorlunda resultat kopplat till troliga uppgiftsområden för det obemannade stridsflyget. 
Andersson har fokuserat på obemannat stridsflyg inom ramen för PSO. Trots detta är hans 
studie intressant för mig, då de uppdragstyper tillika bedömningspunkter jag kommer använda 
mig av i arbetet även kan återfinnas inom ramen för PSO. 
 
Edström fokuserar sin forskning på JAS Gripen som plattform inom ramen för IW. Trots detta 
är det av intresse för mig då Gripen kan anses vara ett modernt flygplan med förmågan att 
agera i en attackroll. Alltså en plattform liknande dem jag kommer jämföra med de 
obemannade systemen som finns idag. Vad det gäller upprorsbekämpning så ingår även detta i 
det större samlingsbegreppet, IW, vilket ytterligare påvisar relevansen i denna uppsats.14 
Edström kom i sin forskning fram till att Gripen som plattform har goda möjligheter att verka 
på ett effektivt sätt inom ramen IW, detta till trots att systemet har många år på nacken och 
ursprungligen inte ens var utvecklad för att möta de krav som nu ställs på stridsflyg, inom 
ramen för upprorsbekämpning och IW.  
 

2.2 Upprorsbekämpning 
Uppror genomförs teoretiskt enligt ett givet mönster. Galula förklarar mönstret i en 
fempunktslista innehållande delmål som måste uppnås i ordning för att i slutändan nå 
framgång. De två första delmålen innebär att ett parti eller organisation skall upprättas för att 
senare kunna nå en enad front bland sina anhängare.15 
 
Under den period som detta fortlöper finns det små chanser att nå framgång genom att blanda 
in militära styrkor för att avvärja hotet. Man får istället förlita sig på att lyckas påverka 
händelseförloppet på politisk nivå. Detta kommer dock inte avhandlas i denna uppsats. 
 
Efter de två första delmålen är avklarade höjs aggressiviteten och diverse väpnade 
tillvägagångssätt börjar användas. Exempel på detta kan vara terrorhandlingar, 
gerillakrigföring, eller militära insatser med egna förband om upproret utvecklas.16 
 
I och med att väpnade angrepp påbörjas kan militära medel förväntas sättas in inom ramen för 
en fredsfrämjande insats, där kan även stridsflyg tänkas delta. Galula beskriver tyngdpunkten i 
ett uppror som landets lokalbefolkning. Kan man lyckas med att upprorsmännens rekrytering 
avstannar eller rent av att anhängare motsätter sig upprorsmännens verksamhet och väljer att  

                                                
12 Edström (2007) 
13 Andersson (2001) 
14 U.S. Air Force (2007) 
15 Galula (2006) s. 30 
16 ibid s. 32 
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hoppa av, är mycket vunnet. Att enbart göra detta med flygstridskrafter är om inte omöjligt, 
väldigt svårt, vilket resulterat i att flygstridskrafterna genom historien fått en understödjande 
roll till markstridskrafterna som förväntas kunna påverka tyngdpunkten på ett effektivare sätt.17 
 

2.3 Amerikanska arméns handbok för COIN (Upprorsbekämpning) 
Jag har valt att fokusera på vad den amerikanska armén ser som viktiga förmågor vad det gäller 
understödjande uppgifter för stridsflygsfunktionen inom ramen för upprorsbekämpning. 
Orsaken till detta är att USA tillsammans med Storbritannien är de två nationer som har flest 
antal soldater bundna till operationer med inslag av upprorsbekämpning, och förutsätts således 
med hänsyn till deras gedigna erfarenhet, vara mest lämpade till att formulera dessa 
förmågekrav.   
 
I amerikanska arméns handbok för upprorsbekämpning beskriver man vilka förmågor som 
efterfrågas av luftstridskrafterna för att på ett effektivt sätt understödja markförbandens 
verksamhet. Man trycker även på vilka stora fördelar flygstridskrafter innebär vid lösandet av 
uppgifter med inslag av upprorsbekämpning.18 
 
Handboken klargör två huvudområden som stridsflyget kan nyttjas inom, nämligen Strike role 
och Intelligence collection.19 Strike role likställs i svenska doktrinen för luftoperationer med 
markmålsoperationer, vilket i sin tur delas in i tre undergrupper, nämligen direkt flygunderstöd, 
flyganfall på djupen samt strategiskt flyganfall.20 

Intelligence collection innebär i svenska doktrinen för luftoperationer istället, 
flygunderrättelseinhämtning vilket i sin tur delas in i undergrupperna flygspaning, övervakning 
och signalspaning.21  
 

2.4 Svensk doktrin för luftoperationer 
Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer beskriver ett antal olika uppdragstyper som är 
kopplade till markmålsoperationer och flygunderrättelseinhämtning. Följande uppdragstyper är 
inte specifika för upprorsbekämpning, men då samtliga av dessa uppdragstyper kan anses syfta 
till att på något sätt underlätta för markförbanden är de även aktuella inom ramen för 
upprorsbekämpning, då understöd till markförband är flygstridskrafternas primära uppgift inom 
just upprorsbekämpning.22 
 

2.4.1 Direkt flygunderstöd  
Direkt flygunderstöd eller Close Air Support (CAS) innebär att flygstridskrafter används för att 
leverera vapenverkan med hög precision mot en motståndare som finns i direkt anslutning till 
egna trupper. Detta bidrar till en säkrare operationsmiljö för marktrupper när  
 
                                                
17Department of Defence (2007) s. E-1  
18 ibid Appendix E 
19 ibid 
20 Försvarsmakten (2005) 
21 ibid 
22 Department of Defence (2007) s. E-1 
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flygstridskrafter, tack vare sina förutsättningar till hög hastighet, snabbt kan vara på plats om 
något oförutsett händer. Ett exempel på användning kan vara understöd till markförband som 
råkat ut för ett eldöverfall och inte kan ta sig ur situationen på ett säkert sätt.23 
 
Beroende på omständigheter kan tre typer av direkt flygunderstöd användas. Den första typen 
genomförs i bra väder och när högprecisionsammunition inte finns att tillgå, eller inte kan 
nyttjas på ett effektivt sätt. En situation när något sådant skulle kunna inträffa är om fienden 
finns mycket nära de egna förbanden, då man inte får släppa tyngre bomber närmare än tusen 
meter från egna trupper.24 I detta fall briefas piloten av en JTAC (Joint Terminal Attack 
Controller) eller FAC (Forward Air Controller) och får därigenom information om målet. 
Därefter måste den kontrollerande enheten få visuell kontakt med flygplanet innan denne kan 
godkänna ett eldöppnande från piloten.25 
 
Den andra typen av direkt flygunderstöd kan genomföras i sämre väder eller mörker då denna 
typ inte kräver att den kontrollerande enheten har visuell kontakt med flygplanet i fråga. Det 
som krävs är istället exakta koordinater till målet. Kommunikation krävs sedan mellan 
kontrollerande enhet och besättning i det levererande flygplan för att så gott som det går, 
säkerställa att det är rätt mål som är på väg att bekämpas. Därefter får piloten klart att verka 
mot målet med högprecisionsvapen.26 
 
Den sista typen av direkt flygunderstöd (CAS) innebär att man angriper mål som inte är i direkt 
anslutning till egna trupper, dock inte i avreglande syfte. Denna typ liknar därigenom den 
svenska uppdragstypen, flyganfall på djupet eller AI (Air Interdiction) mer än direkt 
flygunderstöd. I detta fall agerar piloten autonomt utan godkännande av kontrollerande enheter 
som istället bara övervakar verksamheten.27 Ett exempel kan vara bekämpning av fientliga 
artilleriplatser.  
 

2.4.2 Flyganfall på djupet  
Flyganfall på djupet innebär istället att flyget anfaller mål i syfte att avregla slagfältet genom 
att med en indirekt metod bekämpa motståndarens markstridskrafter. Med detta menar jag mål 
så som underhållslinjer och kommunikationslinjer.28 
 

2.4.3 Strategiskt flyganfall 
Strategiskt flyganfall innebär att flygplanet används för att leverera vapenlast i ett mål, som om 
det blir nedkämpat innebär effekt på strategisk nivå. Skillnaden mellan flyganfall på djupet och 
strategiskt flyganfall är att det strategiska flyganfallet över lag genomförs på längre avstånd 
från egna trupper än flyganfall på djupet. Det strategiska flyganfallet förknippas även med fler 
och kraftfullare vapen som fälls från hög höjd. Ett eventuellt mål för ett strategiskt flyganfall 
kan vara motståndarens ledningsplatser eller ledning. 29 

                                                
23 Försvarsmakten (2005) 
24 Stout (2005) 
25 Joint Pub 3-09.3 (1995) s. ix 
26 ibid. s. xi 
27 ibid. 
28 Försvarsmakten (2005) s. 32 
29 Clarke (2001) s. 22  
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2.4.4 Flygspaning 
Uppdrag som syftar till att lokalisera och identifiera motståndarens förband och verksamhet 
insorteras under kategorin flygspaning. Även så kallade BDA (Battle Damage Assessment)-
operationer går under kategorin, flygspaning. Detta innebär att man med avdelade plattformar 
utvärderar effekterna av offensiva företag. Utöver detta kan flygspaning genomföras för att 
inhämta data från ett specifikt område, av meterologisk, hydrologisk eller geografisk karaktär. 
Informationsinhämtningen sker med hjälp av sensorer som verkar i det elektromagnetiska 
spektrat eller via visuell spaning. 30 
 

2.4.5 Övervakning 
Övervakning innebär istället en fokuserad observation kopplad till ett specifikt område eller 
objekt. Även här används sensorer som verkar i det elektromagnetiska spektrat eller med hjälp 
av akustiska sensorer. Radarstationer är det som främst kopplas till uppgiften övervaka, men 
denna uppgift kan även lösas av flygande plattformar så som stridsflygplan med lämpliga 
sensorer. En sådan sensor är främst radar, samt ett system som möjliggör att den aktuella 
radarbilden kan skickas till en ledningscentral och där bidra till den lokala luftlägesbilden. 31 
 

2.4.6 Signalspaning 
I svenska doktrinen för luftoperationer delas signalspaning in i två undergrupper, nämligen 
teknisk signalspaning och kommunikationssignalspaning. Teknisk signalspaning syftar till att 
inhämta information om system som inte är avsedda för kommunikation. Exempel på ett sådant 
system kan vara en radar. Kommunikationssignalspaning riktar istället in sig på avlyssning av 
radiokommunikation i operationsområdet.32 
 

3. Metod 
Jag kommer genomföra en komparativ studie av bemannat och obemannat stridsflyg inom 
ramen för upprorsbekämpning.33 Detta avser jag uppnå genom att belysa respektive funktions 
förutsättningar och förmågor att verka, utifrån ett antal olika bedömningsområden. Dessa 
områden kommer vara de uppdragstyper som beskrivs i amerikanska arméns handbok för 
upprorsbekämpning samt svenska doktrinen för luftoperationer. Uppdragstyperna är direkt 
flygunderstöd, flyganfall på djupet, strategiskt flyganfall, flygspaning, övervakning samt 
signalspaning. 
 
För att i slutändan kunna besvara min frågeställning och presentera hur nyttjbar respektive 
funktion är inom ramen för upprorsbekämpning har jag valt att rangordna respektive förmåga 
tillika bedömningspunkt utefter hur viktiga dessa är utifrån en marksoldats synvinkel. 
 
Då det som sagt är soldaten på marken som har störst möjlighet att nå effekt inom ramen för 
upprorsbekämpning kommer uppdragstyper som faller under kategorin markmålsoperationer 
och förmågan att leverera vapenverkan, att värderas högst. Motiveringen till detta är att 
marktruppernas säkerhet är direkt kopplad till flygstridskrafternas förmåga till att understödja  
                                                
30 Försvarsmakten (2005) s. 65 
31 ibid 
32 ibid 
33 Ejvegård (2003) 
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soldaterna med vapenverkan i situationer de inte har möjlighet att klara ut på egen hand. I 
längden kan man även anse att korrekta underrättelser är direkt kopplade till soldatens säkerhet, 
varpå uppdragstyper rörande flygunderrättelseinhämtning kommer att värderas näst högst.  
 
Obemannade och bemannade stridsflygplans skyddsnivå kommer at värderas något lägre av 
den anledningen att det är färre människoliv som hänger på plattformens skyddsnivå. Om man 
inte räknar med risken för att en tredje part på marken skadas i samband med ett haveri, så 
kommer det endast vara det bemannade flygplanets besättning som utsätts för risk, men jag har 
ändå valt att ha med skyddet som en bedömningspunkt då detta är psykologiskt viktigt för den 
flygande besättningen samtidigt som de flygande plattformarna är exklusiva resurser som är 
viktiga att skydda.  
 
Lägst kommer kostnaden värderas. Detta är inte den tyngst vägande punkten men kan ändå 
vara en avgörande punkt om de visar sig att båda funktionerna är ungefär likvärdiga på övriga 
bedömningspunkter. Orsaken till att jag valde just att undersöka systemen utifrån en 
kostandssynpunkt är att många stater runt om i världen har starkt begränsade ekonomiska 
resurser. Till följd av detta är budgeten som tillägnas dessa staters militära förmågor 
begränsade. Detta kan i sin tur innebära att en nyanskaffning av kvalificerade UAV-system får 
vika på foten så att den nuvarande organisationen ska kunna fortsätta verka.  
 
För att kunna besvara frågeställningen kommer jag nyttja mig av diverse handböcker, doktriner 
och artiklar som beskriver vad systemen idag genomför alternativt, kan genomföra kopplat till 
vilka förutsättningar som finns. 
 
När jag under analysen senare skall bedöma de olika koncepten kommer jag använda mig av en 
fyrskalig betygskala. Betyget obefintlig innebär att förmågan inte finns. Betyget bristande 
innebär att förutsättningar finns men förbättring krävs för att kunna fungera effektivt. Det kan 
även innebära att tekniken medger, men är ännu inte testad till en tillfredställande grad. Betyget 
god innebär att förmågan finns och används eller har använts med tillfredställande resultat. 
Betyget mycket god innebär att förmågan finns och används kontinuerligt. Dessutom råder en 
överlägsenhet inom bedömningsområdet gentemot konkurrenten. Skulle båda funktionerna 
erhålla samma betyg kommer jag komplettera betyget med antingen ett (-) eller ett (+) för att 
kunna skilja dem åt.  
 
Denna metod bygger på hur jag bedömer de olika funktionernas nyttjbarhet. Betyget jag ger på 
de olika bedömningsområdena är alltså ytterst subjektivt. Det är möjligt att någon annan skulle 
göra en annorlunda bedömning. Med den insikt jag har fått i ämnet över arbetets gång så anser 
jag mig själv ändå vara lämpad till att göra korrekta och adekvata bedömningar.  
 

4. Källkritik 
Vad det gäller de källor jag använt mig av i detta arbete finns saker som bör klargöras avseende 
deras trovärdighet. Boken Airpower in small wars är en historisk återblick i flygstridskrafternas 
användande i samband med diverse uppror. Författaren till denna bok återberättar vad som 
hände och gör honom därmed till en sekundärkälla. De fakta som tas upp  
i boken anser jag ändå ha en hög trovärdighet då de är väl dokumenterade, historiska fakta. 
Denna bok har i huvudsak använts som en historisk grund till min uppsats. 
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Böckerna Counterinsurgency Warfare och Fighting the war on terror är mer av en teoretisk 
karaktär. I dessa beskrivs uppror och upprorsbekämpning samt tillvägagångssätt som ska 
möjliggöra utkämpande av ett uppror. Teorierna som tas upp i dessa böcker är allmänt 
vedertagna och används vid officersutbildning, bland annat vid Militärhögskolan Karlberg.  
 
De handböcker och doktriner jag använt som källor i detta arbete är samlade erfarenheter och 
kunskaper från situationer med inslag av upprorsbekämpning. Detta innebär att det som står i 
doktriner och handböcker har fungerat men det finns ingen garanti att det kommer vara så i en 
framtida situation. Trots detta anser jag att dessa är trovärdiga källor då även dessa används vid 
utbildning på bred front, bland annat vid Militärhögskolan Karlberg. 
 
De publicerade utredningar jag refererar till under arbetets gång anser jag vara trovärdiga 
källor. Risken finns dock att utredningar liknande de jag har använt mig av, kan vara vinklade 
åt något håll för att gagna en part. När det i mitt fall är myndigheter eller av dessa anlitade 
företag som genomfört utredningarna anser jag att de är tillräckligt säkra att använda som 
källor i detta arbete. 
 
De internetkällor jag använt mig av i detta arbete kan man ha vissa åsikter om. Vad det gäller 
tekniska fakta så finns det stor anledning att misstänka att det kan finnas brister. Anledningen 
till detta är vanligtvis att man inte vill offentligöra all information med hänsyn till 
operationssäkerheten. Men när jag inte genomför några djupare studier i enskilda system, utan 
bara påvisar vad som finns på respektive plattform, utan större fokus på systemspecifik fakta, 
har jag acceptera dessa som källor. I mitt fall anser jag att den information som finns att finna 
på internet angående diverse flygande plattformar är tillräcklig på den tekniska nivå jag rör mig 
kring. 
 

5. Bemannat vs. Obemannat 

5.1 Direkt flygunderstöd 
Direkt flygunderstöd är en uppdragstyp som innebär bekämpning med vapenkraft. Detta 
resulterar i att plattformen som skall genomföra uppdraget måste ha tillgång till någon form av 
beväpning. Utöver detta så krävs ett kommunikationssystem för samverkan med FAC eller 
JTAC.  
 
Uppdragstypen direkt flygunderstöd kan, inom ramen för upprorsbekämpning, vara aktuell i 
situationer då en mindre grupp egna soldater, på patrull långt från egna styrkor, blir utsatta för 
ett eldöverfall som de inte kan dra sig ur utan eldunderstöd. 
 
Vad det gäller system så finns i dagsläget obemannade stridsflyg som besitter samtliga 
förutsättningar som nämndes ovan. Kommunikation mellan markstyrkor och operatör sköts 
oftast genom en satellitlänk då operatören kan befinna sig på ett sådant avstånd att 
konventionella sambandsmedel saknar räckvidd. Vapensystem i form av högprecisionsbomber 
och robotar som antingen styrs med laserstråle eller GPS-mottagare finns även att finna.34 
 
 
 
                                                
34 Defence Update (2008) 
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Kommunikationen mellan FAC eller JTAC och piloten i ett bemannat stridsflyg sker oftast 
muntligt via direktsamband på en avsedd radiokanal på det konventionella radionätet. Faktum 
att det just är talkommunikation resulterar till viss del i en högre operationssäkerhet då en 
eventuell utstörning är lättare att fastställa för de inblandade parterna. Kommunikationen 
mellan den inledande enheten på marken och det obemannade flygplanet innefattar fler och, till 
viss del, mer komplicerade steg. Orsaken till detta är ett längre avstånd mellan personen på 
marken och operatören samt behovet av en extra länk för att uppehålla förbindelsen mellan 
operatören och plattformen. Något som bör innebära att den obemannade plattformen är mer 
känslig för störning.35  
 
Komplexiteten i ett CAS typ 1 uppdrag, innebär vissa utmaningar för det obemannade 
stridsflyget. CAS kan innehålla mer eller mindre manövrering och ofta på lägre höjd. Något 
som skulle vara väldigt utmanande för operatören, vare sig denne sitter i eller utanför 
flygplanet. Utöver detta så kräver CAS typ 1- uppdrag en god omvärldsuppfattning för att 
samtidigt kunna hålla koll på marken, fienden, egna trupper samt sitt eget flygplan. Att då inte 
ha möjligheten att vara på plats i flygplanet resulterar i svårigheter. Dessa är även orsakade av 
det tidsglapp som uppstår från operatörens input till output hos systemet.36 
 
CAS-uppdrag ställer vissa krav på ett flygplans prestanda, vare sig det är bemannat eller 
obemannat. För att en plattform ska vara så effektiv som möjligt inom ramen för CAS 
efterfrågas god manöverförmåga tillsammans med goda lågfartsegenskaper. I dagsläget finns 
bemannade plattformar som är särskilt framtagna för att fungera väl i en CAS-roll. Något som 
än så länge inte finns bland de obemannade systemen.37 Särskilda eftersträvansvärda 
egenskaper finns även inom området skydd. Detta kommer att behandlas grundligare i ett 
senare skede.  
 
Den största fördelen med att under ett CAS-uppdrag, ha en pilot ombord på den 
vapenlevererande plattformen är främst pilotens omvärldsuppfattning. Att kunna få en 
överblick av slagfältet genom att vrida huvudet gör det lättare att förstå och se det FAC eller 
JTAC försöker beskriva.38 
 
AKAN (Automatkanon) medger ytterligare ett sätt att leverera verkan. Den uteblivna 
sprängverkan vid användandet av AKAN kan i vissa lägen vara eftersträvansvärd beroende på 
vilken typ av mål som skall bekämpas samt den omgivande miljön. Detta kan vara av stor vikt 
vid upprorsbekämpning då skador på infrastruktur och civila kan få lokalbefolkningen att 
motsätta sig hela operationen, något som kan försämra möjligheterna till att lyckas. 
 
I samband med upprorsbekämpning finns det ett behov av att bekämpa motståndaren utan att 
använda vapenverkan. Orsaken till detta är risken för att tredje part skadas eller annan 
infrastruktur, vilket i sin tur kan resultera i en ofördelaktig situation där man riskerar att mista 
civilbefolkningens tillit. Man har löst detta genom att göra styrkeuppvisningar (Show of Force) 
i syfte att avskräcka motståndaren. Rapporter från bland annat Afghanistan visar att, av alla 
attackuppdrag som genomförs, levereras endast vapenlast i 18 % av fallen. Resterande består 
av överflygningar och ibland fackelfällning över upprorsmännen.39 Uppdrag som  
                                                
35 Nebehay (2010) 
36 U.S. Army Aeromedical Research Laboratory (2004) s.8 
37 Pike, 2006 
38 Pike, 2008 
39 Wood. 2009 
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innefattar sådan verksamhet skulle kunna genomföras av både bemannade och obemannade 
flygsystem, då det inte kräver så mycket av plattformen i fråga. Det viktiga i dessa uppdrag är 
symbolvärdet. Att man yttrar sin överlägsenhet och därmed avskräcker eventuella attacker på 
egna förband. 
 

5.2 Flyganfall på djupet 
För att kunna genomföra flyganfall på djupet ställs vissa krav på plattformen i fråga. I och med 
att uppdragstypen innebär att objekt ska förstöras, krävs först och främst förmågan att leverera 
vapen. För att undvika vådabekämpningar av egna förband eller civila, vilket är extra känsligt i 
samband med upprorsbekämpning, behöver man även ett pålitligt sambandsystem samt 
sensorer för att bekräfta målet. 
 
Flyganfall på djupet kan delas upp i två undergrupper. Dessa är, företag som genomförs med 
visuell kontakt med målet eller utan visuell kontakt med målet. I samband med företag som 
bedrivs i bra väder som möjliggör visuell bekräftelse av målet är det upp till piloten att avgöra 
om det är ett legitimt mål som bekämpas. I annat fall är man mycket mer beroende av exakta 
och pålitliga underrättelser i form av målkoordinater och måltyp. Orsaken till detta är att 
piloten, antingen i flygplanet eller i kontrollstationen på marken, förväntas fälla 
precisionsvapen mot ett mål med hjälp av GPS-koordinater. Måltypen är också viktig att veta 
för att möjliggöra valet av lämpligt vapensystem. 
 
Inom ramen för upprorsbekämpning kan flyganfall på djupet vara aktuellt i samband med en 
större markoperation då man vill minimera motståndarens möjligheter till att få förstärkning. 
Detta kan man uppnå genom att bekämpa motståndarens resurser och förstärkningar innan 
dessa når insatsområdet. 
 
I dagsläget finns det UAV-system som möter de krav som ställs för uppdrag rörande flyganfall 
på djupet. Dessa system har i stridsmiljö, med framgång, avfyrat Hellfire-missiler som senare 
bekämpat avsett markmål. Utöver detta finns plattformar som även lyckats fälla laser och GPS-
styrda bomber mot markmål något som möjliggör flyganfall på djupet under sämre väder och 
mörker. 40   
 
Vad det gäller uppdrag som kräver att piloten bekräftar målet som legitimt åligger dock 
utmaningar. Dessa är identiska med de utmaningar som finns inom ramen för CAS, nämligen 
omvärldsuppfattning, tidsglapp från operatörens input till plattformens respons samt egenskydd 
av plattformen då man kan behöva verka på låg höjd inom räckvidd för motståndarens 
handburna luftvärnssystem. 41 Moderna UAV-system är utrustade med en rad olika sensorer. 
Sensorer som ofta finns integrerade i plattformen är en SAR (syntetisk aperturradar) som 
möjliggör allvädersspaning samt målbekräftelse. Ombord finns även elektrooptiska sensorer i 
form av kameror samt IR-sensorer av typen FLIR (Forward Looking Infra-red) som kan 
urskilja varma föremål, som till exempel en människokropp, mot en kallare bakgrund så som 
marken. Men trots dessa sensorer så åligger ändå problem med att genomföra flyganfall på 
djupet under väder som omöjliggör visuell bekräftelse av målet.42 
 

                                                
40 Air Force Technology (2010) 
41 U.S. Army Aeromedical Research Laboratory (2004) s.8 
42 Pike (2008) 
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En faktor som verkar till fördel för UAV är uthålligheten. Detta är inte exklusivt för flyganfall 
på djupet utan för samtliga uppdragstyper. Med en hög uthållighet kan plattformen vistas en 
längre tid i luften utan att behöva landa eller lufttanka. Detta resulterar i att flygplanet kan ligga 
i väntläge i upp till tjugonio timmar över ett område i väntan på ett lämpligt mål, vilket i sin tur 
möjliggör en högre beredskap och snabb bekämpning. Något som kan vara skillnaden mellan 
framgång och fiasko vad det gäller särskilt tidskritiska mål.43 
 
Det bemannade stridsflyget är, inom ramen för flyganfall på djupet, en beprövad konstruktion. 
Att piloten som sitter ombord på flygplanet kan se allt som händer runt omkring sig bidrar till 
en god omvärldsuppfattning. Att finnas på plats underlättar även beslutsfattningen och 
målvalet. Plattformar med lufttankningsmöjligheter har möjliggjort en längre uthållighet vilket 
i sin tur resulterar i en högre beredskap då flygplanen kan uppehålla sig i operationsområdet en 
längre tid utan att bli avbytta. Dock så är denna uthållighet relativt kort om man jämför med 
något av de större UAV-systemen. Främst på grund av piloterna ombord på de bemannade 
plattformarna. Något som kommer att behandlas senare.  
 
De flesta moderna stridsflyg, som på något sätt förväntas kunna delta i en attackroll, är 
utrustade så att de ska kunna genomföra flyganfall på djupet under alla typer av väder. De 
sensorer som moderna UAV-system är utrustade med finns även ombord på bemannade 
stridsflyg. Med det tillägget att även en pilot finns ombord, som kan göra en ytterligare 
bedömning av läget. 
 
Om man ser generellt på de plattformar som har förmågan att genomföra flyganfall på djupet, 
bemannade som obemannade, så är det eftersträvansvärt att kunna bära så många vapen som 
möjligt. Om man ska jämföra systemen så kan de obemannade plattformarna överlag bära 
mindre. MQ-9 Reaper har till exempel fyra pyloner som möjliggör hängning av vapenlast 
medan till exempel F/A 18 Super Hornet har elva vapenplatser fördelade på vingarna samt 
under buken på flygplanet.4445 
 

5.3 Strategiskt flyganfall 
För att kunna genomföra ett strategiskt flygföretag ställs vissa krav på den berörda plattformen. 
Eftersom uppdraget är av en bekämpande karaktär är förmågan att leverera vapen ett måste, 
och då även vapen med hög precision och vapenverkan. Då uppdragen ibland kan innebära att 
vapnen ska levereras långt bakom fiendens linjer, där luftvärnshotet är outforskat, är ett 
varnings- och motmedelsystem att föredra för att minimera risken för nedskjutning. Begreppet 
skydd kommer dock att behandlas senare i arbetet. 
 
Uppdragstypen strategiskt flyganfall kan, inom ramen för upprorsbekämpning, vara aktuell då 
man tänker bekämpa motståndarens ledningsplatser innanför motståndarens gränser.  
 
Bland de UAV-system som finns operativa i dagsläget, med förmågan att leverera vapen, så 
finns det plattformar som har goda förutsättningar att genomföra ett strategiskt flygföretag. 
Med högprecisionsvapen, laserstyrda eller GPS-styrda, kan små mål bekämpas trots att dessa  
 
                                                
43 Pike (2010) 
44 Defence Update (2008) 
45 Boeing (2000) 
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ligger i nära anslutning till civila byggnader eller annat, något som kan vara fallet om 
motståndarens ledning sökt skydd i bebyggelse med civil verksamhet.46  
 
Bemannat stridsflyg har en lång erfarenhet av strategiska flygföretag. Dock så har målen med 
dessa operationer skiftat från att till stor del vara den civila befolkningen i operationsområdet 
till att fokusera på mer militära mål, något som gynnar användandet av strategiska flygföretag 
inom ramen för upprorsbekämpning, då civilbefolkningen inte är aktuellt mål om man vill nå 
framgång i operationen.47   
 
Storleksmässigt finns det i dagsläget inget obemannat system som kan mäta sig med 
bemannade stridsflyg, som är specialiserade på strategisak attackföretag. Förmågan att bära 
vapen är därmed begränsad, vilket kan vara en begränsning i vissa avseenden då en stor 
vapenlast är efterfrågad.48 
 

5.4 Flygspaning  
Spaningsuppgifter så som signalspaning, övervakning och flygspaning ställer andra krav på 
plattformens flygegenskaper om man jämför med flygplan som har i syfte att leverera 
vapenverkan. Vid till exempel luftstrid och direkt flygunderstöd ställs krav på en viss 
manöverförmåga. Behovet av manöverförmåga hos ett flygplan som konstruerats enbart för 
spaning är inte alls lika stort som hos sina vapenlevererande släcktingar. Orsaken till detta är att 
spaningsuppdrag i huvudsak genomförs på hög till medelhög höjd genom att flyga i olika banor 
över det område som är av intresse.49 På detta sätt undviker man farorna som är kopplade till att 
röra sig nära marken, inom räckvidd för burna luftvärnssystem, men kan ändå få precis 
informationsinhämtning tack vare de avancerade sensorerna ombord. I samband med detta 
genomförs ingen avancerad manövrering. Vid spaningsuppdrag föredras generellt istället lång 
uthållighet och effektiva sensorer med hög upplösning.50 
 
Då flygspaning syftar till att inhämta information kring motståndarens, eller annat objekts, 
uppehälle eller verksamhet krävs att den berörda plattformen har tillgång till sensorer som kan 
lösa uppgiften. Förutom sensorer så är det eftersträvansvärt att ha en plattform med lång 
uthållighet och räckvidd då uppdraget kan kräva att spaningen fortgår under långa perioder och 
över stora områden.51 
 
Inom ramen för upprorsbekämpning kan flygspaning användas mot upprorsmännens 
grupperingsplatser i syfte att inhämta information som kan vara till nytta i ett kommande 
markanfall. 
 
Från dess att UAV började användas inom ramen för väpnade insatser så har detta i huvudsak 
skett i uppdrag liknande flygspaning. Räckvidden och uthålligheten hos en obemannad 
plattform är överlägset den hos en bemannad plattform. Det gränssättande för uthålligheten är 
inte bränsletillgången i flygplanet, utan det är piloten som måste äta, sova och uträtta sina  
 
                                                
46 Defence Update (2008) 
47 Clarke s. 21 
48 Pike (2005)   
49 Pike (2000) 
50 Northrop Grumman (2008) 
51 ibid. 
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behov. Hos det obemannade stridsflyget möjliggörs operatörsbyten i större utsträckning än i det 
bemannade stridsflyget.  
 
Med de fördelar UAV innebär inom ramen för flygspaningsuppdrag genomförs i dagsläget i 
princip all taktisk flygspaning av obemannat stridsflyg.52 UAV har även underlättat spaningen 
för markförband. I dagsläget finns obemannade system i storlekar som möjliggör att en 
marksoldat kan bära systemet med sig. Skulle behov uppkomma kan soldaten utnyttja de 
fördelar som luften innebär ur ett spaningsperspektiv, för att insamla information som gagnar 
det egna förbandet. Dessa system har dock en begränsad räckvidd orsakad av ”line of sight” 
fenomenet vilket innebär att operatören i princip måste ha ögonkontakt med systemet under 
flygning för att kunna styra det.53 
 
Bemannat stridsflyg har tillgång till alla typer av sensorer som obemannat stridsflyg kan tänkas 
ha. Moderna bemannade plattformar har i allt större utsträckning även förmågan att genomföra 
lufttankning i syfte att förlänga uthålligheten. Prestationshöjande droger så som amfetamin har 
även tilldelats piloter för att möjliggöra längre flygningar med bibehållen koncentration. Men 
efter man funnit samband mellan amfetaminanvändning och vådabekämpning av egna 
marksoldater så har droganvändningen minskat.54 På grund av det begränsade utrymmet som 
en cockpit innebär finns det även begränsningar kring mängden mat och vätska som kan tas 
med i flygplanet. Man har även försökt lösa problemet med att en pilot med jämna mellanrum 
måste kunna uträtta sina behov, genom att utrusta piloten med en blöja som kan ta emot en 
begränsad mängd nedsmutsning.55 Trots detta är bemannat stridsflyg underlägset det 
obemannade vad det gäller uthållighet. 
 
Men oavsett mängden sensorer som finns integrerade i plattformen har det bemannade 
stridsflyget fördelen av en extra sensor, nämligen människan. I dagsläget finns ingen sensor 
som till fullo kan ersätta människans förmåga att uppfatta och bedöma en situation på plats.  
 

5.5 Övervakning 
Övervakning innebär som jag tidigare nämnde, observation av verksamhet inom ett större 
geografiskt område, både i luft- och markarenan. Huvudsyftet med detta är att skapa en 
lägesbild över operationsområdet. Det man framför allt är intresserad av är alla flygande 
farkoster som rör sig i lufthavet i, eller i direkt anslutning till, operationsområdet samt 
rörelsemönster på marken.56  
 
Hos luftstridskrafterna används i huvudsak markbundna radarstationer samt speciellt anpassade 
flygande plattformar för att sköta övervakningsuppgifter. Dock så kan alla flygande plattformar 
som har tillgång till sensorer ombord, till exempel radarer, bidra till den gemensamma 
lägesbilden. 
 
Inom ramen för upprorsbekämpning kan stridsflygplan användas i uppdragstypen övervakning 
när man vill säkerställa sig om att inga flygfarkoster kränker ett restriktionsbelagt luftrum.  

                                                
52 Försvarsmakten (2005) s. 65  
53 Pike (1999) 
54 Walker (2002) 
55 Singh (2010) 
56 Försvarsmakten (2005) s. 65 
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Man kan även tänka sig att man med hjälp av övervakning, fastslår vilka områden som är 
särskilt intressanta med hänsyn till mängden ”fientlig” trafik.   
 
I dagsläget finns obemannade plattformar utrustade med radar. Dessa plattformar tillhör 
framförallt kategorin strategisk UAV och finns i begränsat antal i en handfull länder. Med den 
uthållighet som dessa enheter besitter kan de bedriva övervakning under långa perioder och 
över stora områden. Övervakning kan sägas tillhöra de uppdragstyper som går under begreppet, 
”dull, dirty and dangerous”, uppdrag som anses särskilt lämpade för obemannade plattformar.57 
Obemannade stridsflygplan har under de senare konflikterna i Kosovo, Irak och Afghanistan 
nått stor framgång. Flygplanen har under dessa operationer verkat både i spaningsrollen och i 
attackrollen. Under Operation ”Iraqi Freedom” stod till exempel ett amerikanskt obemannat 
flygsystem kallat ”Global Hawk”, under en dryg månads tid, för 55 % av de upptäcka fientliga 
luftvärnsresurserna i insatsområdet.58 
 
Vad det gäller bemannade plattformar, så har dessa samma förutsättningar att genomföra 
övervakningsuppgifter som de obemannade. Dock så är det inte optimalt att använda bemannat 
stridsflyg i denna funktion, främst med tanke på den begränsade uthålligheten.  
 

5.6 Signalspaning 
För att kunna genomföra teknisk signalspaning likväl som kommunikationssignalspaning krävs 
att sensorer, som är ämnade för denna typ av spaning, finns integrerade i den flygande 
plattformen. I dagsläget finns det ett antal sådana sensorer ombord på både bemannade och 
obemannade stridsflygplan. Dessa plattformar används flitigt inom ramen för 
upprorsbekämpning genom att bidra med information angående kommunikationsbilden i 
insatsområdet. Man kan med signalspaning även få en hint om vilka vapensystem 
motståndsmännen har att tillgå genom att kartlägga vilka olika radarer som brukas i 
insatsområdet. Detta genom att ett vapensystem ofta kan kopplas samman med en specifik 
radar. Kommunikationssignalspaning kan urskilja upprorsmännens kommunikation och få fram 
platsen från vilken signalen sändes ifrån. Detta kan ge förvarning om eventuella eldöverfall 
som planerats mot egna trupper. IED (Improvised Explosive Devices) har även lokaliserats 
genom olika typer av signalspaning. 59 
 
Inom ramen för upprorsbekämpning skulle signalspaning kunna bedrivas mot avlägsna vägar 
som senare skall nyttjas av egna trupper, exempelvis på patrulluppdrag, i syfte att kontrollera 
hotbilden längs den specifika vägen, i form av IED eller motsvarande.  
 

5.7 Kostnad 
Obemannade flygplan är likt bemannade relativt dyra system. Men om man ska jämföra de 
båda så finner man snabbt att det råder stora prisskillnader systemen emellan. För att jämföra 
två olika plattformar med liknande förmågor, så finner man att det bemannade stridsflygplanet 
”F-15E Strike Eagle” är nära på tre gånger dyrare än dess obemannade motsvarighet, ”MQ9 
Reaper”.6061  
                                                
57 Andersson (2001) s.49 
58 Defense Science Board (2010) 
59 Department of Defence (2007) 
60 Federation of American Scientists (2010) 
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Att notera är att dessa priser bara gäller de enskilda plattformarna. Kostnader så som 
kontrollstationer, uppskjutningssystem och utbildning är inte inräknade. Något som givetvis 
ökar den totala kostnaden. När väl systemet är anskaffat är operationskostnaderna för det 
obemannade flygplanet betydligt mindre än för det bemannade. Vad det gäller den strategiska 
UAV-plattformen, ”Predator” samt diverse mindre taktiska system så ligger 
operationskostnaden i området kring ett hundra dollar i timmen jämfört med bemannade system 
som har operationskostnader på mellan sex hundra dollar för helikoptrar och sjutusen 
femhundra för större bombflygplan, typ B-52.62 
 
Dessa kostnader kan innebära vissa problem för den lilla staten. Nyanskaffning av ett 
obemannat flygsystem kan vara mycket kostsamt, helst för en mindre stat med starkt 
begränsade finansiella resurser ålagda militär verksamhet. Nyanskaffningen kan vara svårt att 
motivera då man redan har bemannade flygsystem som kan lösa samma uppgifter, om inte lika 
bra, men ändå godkänt, ett problem som eventuellt kan förhindra ett bredfrontigt genombrott 
och användande av obemannade stridsflygplan. 
 
Ytterligare en fördel som obemannade stridsflygplan har gentemot sin bemannade konkurrent 
är den varierande storleken på de obemannade system som är operativa i dagsläget. De mindre, 
taktiska obemannade plattformarna som främst nyttjas av markstridsförbanden till spaning är 
mycket billigare än ett bemannat stridsflyg som genomför samma spaningsuppgift. Detta trots 
att resultatet av spaningen är detsamma. Om en mindre och billigare, obemannad plattform kan 
lösa en specifik spaningsuppgift till ett mycket lägre pris än vad ett bemannat möjligtvis kan, 
blir givetvis detta system mer befogat att använda.  
 

5.8 Skydd 
Den stora fördelen med ett obemannat stridsflygplan är just att det inte finns någon mänsklig 
besättning ombord. Om man ser tillbaka på ett exempel hämtat ur verkligheten så påverkar 
förlusten av en pilot och sitt flygplan, hemmaopinionen väldigt starkt. När den amerikanska 
stridspiloten Scott O'Grady tvingades skjuta ut sig över Bosnien följde en mängd amerikaner 
räddningsoperationen, från sina soffor.63 
 
Om en pilot tvingas nödlanda i ett fientligt sinnat område blåses en omfattande insats igång i 
syfte att försöka återfinna och hämta tillbaka den nödställde. Räddningsoperationen sker enligt 
ett koncept som kallas CSAR (Combat Search And Rescue). Beroende på vilken hotbild som 
råder kan operationsstorleken anpassas, från en ensam helikopter till en stor sammansatt 
operation med flera arenor inblandande.64 Skulle istället ett obemannat stridsflygplan haverera 
behövs inga omfattande räddningsaktioner. Det enda man går mista om är plattformen som 
med största sannolikhet ändå inte går att rädda. 
 
Detta har resulterat i att obemannade plattformar hittills inte utrustats med så avancerade 
motmedelsystem, om man jämför med de bemannade systemen. En annan orsak kan vara att 
obemannade system inte nyttjats i uppdragstyper som inneburit en hotbild som kräver en 
utökad förmåga till självskydd.  

                                                                                                                                                     
61 Air Combat Command (2009) 
62 Aviation Week & Space Technology (1998)  s. 23 
63 U.S. News and World Report Inc  (1995) 
64 U.S. Air Force (1998) 
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Om vi i framtiden kommer att se obemannade stridsflyg i uppdrag som är kopplade till en 
högre risk, så kommer dessa system med största sannolikhet vara försedd med någon form av 
utvecklat självskydd. Nog för att det inte finns en människa ombord att skydda, men UAV är 
en exklusiv resurs med dyr teknik som är i behov av skydd. Många obemannade system har 
dock ett inneboende skydd i form av sin storlek. Det är mycket svårare att träffa ett litet 
föremål jämfört med ett stort föremål, oavsett vilket vapensystem som används.   
 
Att UAV är obemannat och styrs av med länk från en annan plats, ofta långt bort, innebär andra 
hot som inte varit kopplade till det traditionella, bemannade stridsflyget. Dessa hot bottnar i 
signalstörning. Beroende på vilken motståndare man möter och den teknik denne har att tillgå 
måste man vid användandet av UAV ta hänsyn till riskerna för störning. Detta gäller främst de 
större plattformarna som styrs via sattelitlänk. De flesta mindre obemannade farkosterna styrs 
genom att operatören har så kallad LOS (line of sight) kommunikation med enheten. Detta 
innebär i stort att operatören endast kan verka med UAV inom en radie som möjliggör visuell 
kontakt med flygplanet. Även här föreligger risk för utstörning. Denna måste i sådana fall, även 
den, utföras inom LOS.65  
 
De större strategiska plattformarna kan, till skillnad från de mindre, styras av operatörer som 
sitter i terminaler många hundra mil från slagfältet. Detta uppnås genom en sattelitlänk mellan 
operatör och plattform. Än fast denna signal förmodligen är skyddad finns risken att den skulle 
kunna störas ut av motståndaren, något som i värsta fall skulle kunna resultera i att flygplanet 
störtade.66 
 
Störning av bemannade plattformar är givetvis också möjligt. Men i detta fall rör det sig främst 
om störning av sensorer eller radiokommunikation, något som skulle omöjliggöra vissa 
uppdragstyper i vilka det finns stort behov av att använda plattformens sensorer eller krävde en 
ostörd radioförbindelse, såvida man inte lyckas ”störa ut” piloten i plattformen så finns det 
dock små möjligheter att nedkämpa en bemannad farkost med hjälp av störning. 
 
Allteftersom storleken på obemannade flygfarkoster ökar, ökar även deras sårbarhet i ett 
operationsområde. Trots att man börjat forska kring smygteknik och ir-dämpande 
konstruktioner på UAV är detta ännu inte färdigt, vilket resulterar i att funktionen fortfarande 
är känslig för burna luftvärnsystem och AAA (Anti Aircraft Artillery). Vidare utveckling av 
motmedelsystem måste föreligga för att kunna konkurera med det bemannade stridsflyget till 
uppdrag i högriskområden. 67 
 

6. Analys/Resultat  

6.1 Direkt flygunderstöd 
Inom ramen för CAS typ 1, så anser jag att bemannat stridsflyg har mycket goda förutsättningar 
att lösa uppgifter. Uppdrag av denna typ riskerar att vara komplexa och kräver därmed en pilot 
ombord för att säkerställa den omvärldsuppfattning som krävs för att på ett säkert sätt, både för 
civila och soldater på marken, leverera vapenverkan. Bemannat stridsflyg har även goda 
förutsättningar att genomföra uppgifter inom ramen för CAS typ 2 och 3, med  

                                                
65 Nebehay (2010) 
66 ibid 
67 Defense Science Board, (2010) 
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tanke på den teknik som finns att tillgå. Bemannat stridsflyg har ytterligare en fördel jämfört 
med det obemannade stridsflyget, nämligen förmågan att använda sig av AKAN i 
bekämpningssyfte. Något som kan vara efterfrågat inom ramen för upprorsbekämpning.  
 
Obemannat stridsflyg har i dagsläget en bristande förmåga att lösa CAS typ 1-uppgifter. 
Främst på grund av den sämre omvärldsuppfattningen, en omvärldsuppfattning som behövs för 
att på ett säkert sätt kunna leverera verkan i målet.68 Vad det gäller CAS typ 2 och 3 så finns 
det goda möjligheter att använda obemannade plattformar som vapenleverantörer . Tekniken 
finns och är till viss del även beprövad i stridsmiljö. 
 

6.2 Flyganfall på djupet 
Bemannat stridsflyg har goda förutsättningar att genomföra flyganfall på djupet. Detta gäller 
både dager och mörker. 
 
Det finns vissa brister för obemannat stridsflyg inom området, som rör att leverera vapen under 
goda väderförhållanden. Orsaken till detta är i huvudsak operatörens bristande 
omvärldsuppfattning. Annars finns goda förutsättningar till att genomföra flyganfall på djupet.  
 

6.3 Strategiskt flyganfall 
Bemannat stridsflyg har god förmåga att genomföra strategiska flyganfall. Många plattformar 
har förmågan att genomföra strategiska flygföretag om man ska se till vapenalternativ m.m. 
Det finns även plattformar som är speciellt utvecklat mot strategiska flyganfall, något som 
givetvis innebär ytterligare fördelar.69 
 
Om man anser att strategiska flyganfall ska likställas med att leverera mycket vapenverkan i 
form av en ett stort antal vapen, så råder det vissa brister hos det obemannade stridsflyget. 
Bristerna ligger i storleken hos plattformarna som är operativa i dagsläget och behovet av 
utrymme att transportera vapen på.  
 
Då strategiska flyganfall ofta genomförs långt inne i fientligt territorium, där det råder en 
relativt oviss hotbild, kan en viss stealth-förmåga eller förmåga till självskydd vara 
eftersträvansvärd. Bland de plattformar som är operativa dagsläget finns ingen med stealth-
egenskaper samt över lag dåligt självskydd, vilket är en brist. 
 

6.4 Flygspaning 
Bemannat stridsflyg har goda förutsättningar att genomföra flygspaning. Dock så råder brister 
avseende uthållighet över området som är av intresse. Sensormässigt så finns inga 
begränsningar om man jämför med det obemannade alternativet. Dock så innebär 
flygspaningen i många fall lång tid i luften med relativt få uppgifter för piloten. Detta kan leda 
till viss oskärpa hos piloten.  
 
 

                                                
68 U.S. Army Aeromedical Research Laboratory (2004) s. 8 
69 Air Force Global Strike Command (2010) 
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Obemannat stridsflyg har mycket goda möjligheter att genomföra flygspaning. Uthålligheten 
hos en obemannad plattform är överlägsen den hos den bemannade konkurrenten. Så är fallet 
både operatörsmässigt och bränslemässigt. Operatörer av UAV kan i en större utsträckning 
bytas av under ett företags gång, något som är svårare ombord på ett bemannat stridsflygplan. 
 

6.5 Övervakning 
Bemannat stridsflyg har goda förutsättningar att genomföra övervakningsuppdrag. Dock så 
råder brister avseende uthållighet över området som är av intresse. Sensormässigt finns dock 
inga begränsningar om man jämför med det obemannade alternativet. Ibland de bemannade 
flygfarkosterna finns dessutom plattformar som är speciellt anpassade för dessa uppgifter. 
Något som talar till dess fördel.70 Övervakningsuppdrag innebär ofta lång tid i luften med 
relativt få uppgifter för piloten. Detta kan leda till viss oskärpa hos piloten. 
 
Obemannat stridsflyg har goda möjligheter att genomföra övervakningsuppdrag. Uthålligheten 
hos en obemannad plattform är överlägsen den hos den bemannade konkurrenten. Så är fallet 
både operatörsmässigt och bränslemässigt. Dock så kan man efterfråga bättre sensorer till 
ändamålet, i form av en mer sofistikerad radar. 
 

6.6 Signalspaning 
Bemannat stridsflyg har goda förutsättningar att genomföra signalspaning. Dock så är detta en 
relativt komplicerad uppgift om man ser till den tekniska utrustning som ska medföras för att 
kunna lösa sin uppgift. Utrustningen tar upp stor plats vilket medför begränsningar vad det 
gäller att medföra annan utrustning som syftar till att lösa andra uppgifter. Därför är 
signalspaningsplattformar till stor del specialiserade på just signalspaning.71 Även vid 
signalspaning så finns brister i uthållighet hos piloten. 
 
Obemannat stridsflyg har goda förutsättningar att genomföra signalspaning. I dagsläget 
opererar man med plattformar som löser signalspaningsuppgifter med framgång. De sensorer 
som finns i de bemannade plattformarna finns även i de obemannade systemen.72 Att just 
plattformen inte är bemannad medför ytterligare fördelar som eftertraktas vid bland annat 
signalspaning, nämligen en utökad uthållighet när pilotens begränsningar är ur bilden. 
 

6.7 Kostnad 
Fördelen som bemannat stridsflyg har gentemot sin obemannade konkurrent är att många stater 
redan har bemannat stridsflyg. Brukskostnaderna för bemannat stridsflyg är mindre än 
kostnaderna för en nyanskaffning av UAV. I en värld genomsyrad av ansträngd ekonomi talar 
detta för en fortsatt framtid för det bemannade stridsflyget. Även inom ramen för 
upprorsbekämpning. 
 
Det som talar emot UAV på kostnadsfronten är den höga anskaffningskostnaden, tillsammans 
med ytterligare kostnaderna kopplade till ett obemannat system i form av kontrollstationer och 
i visa fall även uppskjutningsanordningar. Operationskostnaderna för obemannat  
                                                
70 U.S. Air Force (2009) 
71 Armed Forces News (2010)   
72 Keller J. (2010) 
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stridsflyg är dock mycket mindre än den hos bemannat stridsflyg. Dessutom har UAV större 
förutsättningar att anpassa storleken, och därmed även kostnaderna, på ett system. 
 

6.8 Skydd 
Bemannat stridsflyg har mycket god förmåga till skydd. De plattformar som verkar i en miljö 
med en högre hotbild har en väl utvecklad förmåga till självskydd. Orsaken till detta är 
efterfrågan på skydd från piloternas sida, för att över huvud taget sätta sig i flygplanet och 
genomföra uppdraget. 
 
Obemannat stridsflyg har i dagsläget bristande förmåga till skydd. Om obemannat stridsflyg i 
framtiden skall användas i större utsträckning till högriskuppdrag så som CAS och till viss del 
flyganfall på djupet, måste ytterligare skydd integreras i plattformarna. I dagsläget så måste 
obemannat stridsflyg primärt lita till sin storlek för skydd. 
 
 
Bedömningsområde Bemannat stridsflyg Obemannat stridsflyg 
Direkt flygunderstöd Mycket god God 
Flyganfall på djupet God God(-) 
Strategiskt flyganfall God Bristande 
Flygspaning God Mycket god 
Övervakning Mycket god God 
Signalspaning God God(+) 
Kostnad Bristande God 
Skydd Mycket god Bristande 
 

 

7. Diskussion/Slutsatser 

Av den information som framkommit i detta arbete kan man dra vissa slutsatser. För att se till 
de uppdragstyper vars betyg skulle värderas högst, nämligen de som placeras under kategorin 
markmålsoperationer, påvisar analysen att det bemannade stridsflyget fortfarande är det bäst 
anpassade. Obemannade stridsflygplan kan i dagsläget genomföra samtliga uppdragstyper 
förutom CAS typ 1. Dock så krävs ytterligare utveckling inom områdena självskydd samt 
omvärldsuppfattning och styrsystem för att på allvar kunna konkurrera med det bemannade 
stridsflyget. 

Vad det gäller kategorin flygunderrättelseinhämtning med tillhörande uppdragstyper, visar 
analysen att det obemannade stridsflyget är bäst anpassat. Orsaken till detta är främst de 
begränsningar en besättning ombord på ett flygplan innebär i form av uthållighet. Bemannade 
plattformar har i dagsläget allt som krävs för att lösa dessa uppgifter, ofta även med speciellt 
utvecklade plattformar. Utvecklingen på sensorfronten har gått i riktningen att inte behöva 
personal ombord för att sköta dessa, något som på sikt talar emot användandet av bemannat 
stridsflyg i en flygunderrättelseinhämtningsroll. 
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Vad det gäller kostnadsaspekten är det svårare att komma fram till ett solklart svar. Bemannat 
stridsflyg har fördelen av att vara en rotad funktion som används på bred front. Dock är 
brukskostnaderna för ett bemannat system högre än för ett obemannat system. Har man 
möjlighet att frigöra resurser till en nyanskaffning av en obemannad motsvarighet till de 
bemannade plattformarna, är detta på sikt mer ekonomiskt. En stor investering krävs dock, då 
en nyanskaffning av ett obemannat flygsystem är relativt kostsamt. 

Obemannat stridsflyg har i dagsläget bristande förmåga till skydd. Om obemannat stridsflyg i 
framtiden skall användas i större utsträckning i högriskuppdrag så som CAS och till viss del 
flyganfall på djupet, måste ytterligare skydd integreras i plattformarna. Bemannade plattformar 
har den stora fördelen att just vara bemannade, något som resulterat i ett långt utvecklat 
skyddstänk.  

För att besvara den fundamentala frågan, så finns det fortfarande en marknad för det 
bemannade stridsflyget inom ramen för upprorsbekämpning. Men om utveckling fortgår i 
samma takt i UAV-skrået, så dröjer det kanske inte många år innan en undersökning likt min 
kommer fram till att obemannat stridsflyg är överlägset det bemannade på samtliga 
bedömningspunkter. 

En bidragande faktor till varför jag kom fram till det resultat jag gjorde är mina avgränsningar. 
I och med att jag begränsade mig till att endast jämföra olika typerna av flygfarkoster utifrån de 
krav som ställs inom ramen för upprorsbekämpning har jag helt och hållet bortsett från 
jaktfunktionen. Något som kopplas till fler komplexa uppdragstyper. Av den information som 
har presenterats i denna uppsats kan man göra antagandet att det bemannade stridsflyget hade 
varit bättre anpassat. Främst kopplat till behovet av omvärldsuppfattning i samband med 
luftstrid.  

Vad det gäller den tidigare forskningen på området i form av Anderssons uppsats så har jag, 
utan att förvånas, kommit fram till att UAV kan användas på bredare front än vad som 
framkom i Anderssons uppsats. Min analys har dock inte resulterat i information som står i 
direkt motsägelse till varken Edströms eller Anderssons resultat.  

Syftet med uppsatsen har till stor del uppnåtts. Givetvis finns det fler jämförandepunkter, men 
jag anser att jag lyckades täcka de mest elementära som är kopplade till förmågor. Hade jag 
valt att genomföra undersökningen med större fokus på tekniska system hade eventuellt fler för 
och nackdelar hos respektive funktion hittats. Jag betvivlar dock att resultatet hade förändrats 
nämnvärt. 

8. Behov av ny forskning 
Fokus i denna uppsats har legat på bemannat och obemannat stridsflygs förmåga att genomföra 
markmålsoperationer och flygunderrättelseinhämtning. Ett område som kan vara intressant att 
undersöka vidare är obemannat stridsflygs möjligheter att genomföra luftförsvarsoperationer. 
 
Det kan även vara intressant att undersöka vilka förutsättningar obemannade flygfarkoster har 
vad det gäller att genomföra trupptransport. Både strategisk och taktisk. Att genomföra en 
studie i vad soldater skulle tycka om att transporteras i flygande farkoster som saknar en pilot 
ombord hade varit mycket intressant. 
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