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HPM som luftvärnsvapen mot kryssningsmissiler, en möjlighet? 

 
I denna uppsats undersöks huruvida HPM (High Power Microwaves) kan användas som en 
verkansform i framtida luftvärnssystem för att bekämpa kryssningsmissiler. Studien undersöker 
vilket hot kryssningsmissiler kan utgöra, hur de är konstruerade och hur HPM kan påverka dem. 
Uppsatsen redogör för hur det nya luftvärnskonceptet är uppbyggt och vilka krav på förmågor som 
ställs på framtida luftvärnssystem. Den undersöker även hur ett HPM-system är uppbyggt och 
vilken verkan det kan ha på elektriska system i en kryssningsmissil. Vidare diskuteras vilken 
effekt tre olika HPM-system kan ha mot kryssningsmissiler kopplat till de krav som ställs i 
luftvärnskonceptet.  
 
Huvudslutsatsen indikerar att HPM-system kan ha verkan mot kryssningsmissiler. HPM-system 
kan nyttjas främst i scenarier där det ställs höga krav på eldhastigheten mot kryssningsmissiler på 
korta avstånd. Ett problem är att det är svårt att utvärdera och konstatera skadeeffekten i 
kryssningsmissilen. 
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HPM as GBAD against cruise missiles, a possibility? 
 

The objective with this paper is to examine if HPM (High Power Microwaves) can be used as a 
weapon in future ground based air defence systems to fight cruise missiles. The essay examines 
what kind of threat cruise missiles constitutes, how they are constructed and what can be affected 
by HPM in them. The paper describes how the new air defence concept is constructed and what 
demands are put on future GBAD-systems. Further on the research paper examines how an HPM-
system is constructed and what effect it has against electrical systems inside the cruise missile. In 
the paper there is also a discussion about what effect three different HPM-systems have upon a 
cruise missile.   
 
The main conclusion indicates that HPM-systems can have an effect on cruise missiles. HPM-
systems are best used in a scenario that demands high firing speed against cruise missiles on short 
distances. A major problem is the difficulties to evaluate and establish the damage effects in the 
cruise missile. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Med långsamma och trötta steg gick chefen för den svenska PRT1 in på sitt 
kontor, och med en uppgiven gest, så kastades hjälmen in i ett hörn. 
– Förbannat, förbannat!  
– Det var tredje gången på de senaste två veckorna och femte gången på en 
och en halv månad. 
– Och allt som började så jävla bra! 
Det var nu fyra månader sedan den svenska kontingenten tagit över efter den 
amerikanska PRT, med ett koncept som hade fungerat alldeles utmärkt i 
återuppbyggandet av Afghanistan. Men redan innan det svenska övertagandet, 
så hade de fundamentalistiska ledarna i landet påbörjat en nationallistisk 
agitation, som gick ut på att inga utländska styrkor skulle finnas kvar i landet. 
De lyckades. På kort tid hade de lyckats piska upp en hatisk stämning hos den 
fundamentalistiska och reaktionära delen av inhemska befolkningen gentemot 
den internationella FN-styrkan. Små skärmytslingar mellan delar av 
lokalbefolkningen och den internationella styrkan, hade eskalerat till 
regelrätta eldstrider. Det var den senaste av dessa eldstrider som den svenske 
kontingentschefen svor över. Utöver kraven på ett tillbakadragande av den 
internationella styrkan, så hade det även framförts hot till de deltagande 
nationernas regeringar, om vedergällningar mot respektive hemland. 
 
Samtidigt strävar ett fraktfartyg upp genom Östersjön med destination Åbo. 
Fartyget hade lämnat sin hemmahamn tre veckor tidigare lastad med inhemska 
råvaror, som skulle levereras till lokala producenter i Åbo. Men det hade även 
lastats två containrar som innehöll varsin kryssningsrobot, som var ombyggda 
sjömålsrobotar av den kinesiska modellen Silkworm. Dessa två robotar är 
tänkta att skickas mot Stockholm, som vedergällning för de svenska styrkornas 
deltagande i den internationella militära styrkan.  
 
Det ovan skrivna scenariot kanske kan ses en smula långsökt. Men är det 
verkligen det? Världen blir mer och mer oförutsägbar och asymmetriska hot är 
stadda i ett ständigt ökande. De senaste terrordåden som genomförts i 
Storbritannien och Egypten under sommaren 2005, samtidigt som Danmark har 
utsatts för hot, visar att inga stater går säkra. Sverige deltar och engagerar sig 
mer och mer i internationella operationer och för eller senare kan/kommer även 
Sverige att utsättas för hot.  
 
Kryssningsrobotar som man avser att skjuta från ett fraktfartyg är ingen 
orimlighet, utan det tas även upp av försvarsberedningen i en av dess 

                                                 
1 Provincial Reconstruction Team. Team som har satts upp av USA och dess allierade i 
Afghanistan för återuppbyggandet av landet. Teamen består av militär och civil personal för att 
säkerställa både säkerhet och kompetens för återuppbyggnad av landet. För ytterligare läsning 
se www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID 2005-06-09. 
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rapporter.2 Detta har även tagits upp av Center For Nonproliferation Studies 
(CNS), som är ett amerikanskt institut specialiserat på vapenspridning, som tar 
upp detta som ett tänkbart scenario.3 En normalstor kryssningsmissil får enkelt 
plats i en 12 meter standardcontainer.4 
 
Även om det i dagsläget är mer aktuellt att prata om hotet från terrorism, än 
konventionellt krig, kan inte ett sådant krig uteslutas i framtiden. I de senaste 
konventionella krigen, har kryssningsmissiler använts i stor utsträckning. I ett 
eventuellt framtida anfall mot Sverige, kan man med största sannolikhet räkna 
med att kryssningsmissiler kan användas, vilket gör att de finns med i 
framtiden oavsett vilken hotbilden är. Den stora differensen kommer att ligga i 
den teknologiska skillnaden mellan de missiler som används. Ett land eller en 
koalition av länder som kan tänkas angripa Sverige, har med stor sannolikhet 
missiler som är mer tekniskt avancerade, än vad en terrorgrupp kan tänkas ha 
möjlighet att uppbringa. Följaktligen kommer kryssningsmissiler att utgöra ett 
hot i framtiden. 
 
I dagens och i framtida konflikter kommer det att finnas olika objekt som 
behöver luftskydd. Det kan vara befolkningscentra, viktig infrastruktur och 
förband som verkar både nationellt och internationellt. För att kunna hantera 
dessa olika krav erfordras luftvärn med olika förmågor och prestanda.5  
 
I dagsläget finns det i Sverige fyra luftvärnssystem, som är aktiva och används 
i den dagliga verksamheten. Dessa är robotsystemen 70, 90, 97 och 
luftvärnskanonvagn 90. Till dessa system har även robotsystem 23 (BAMSE) 
anskaffats och är på väg att införas som ett demonstratorsystem.  
Dock är förslaget att huvuddelen av dessa system och tillhörande förband, skall 
avvecklas fram till år 2015.6 Detta innebär att det efter år 2015, i bästa fall, 
kommer att finnas två luftvärnsbataljoner, en luftvärnsbataljon 70 (modifierad) 
och en luftvärnsbataljon 23, samt 10 luftvärnskanonvagnsplutoner kvar, för att 
lösa luftvärnets uppgifter. Samtidigt anser regeringen att det kommer att finnas 
brister i Sveriges luftförsvarsförmåga och undrar även hur den föreslagna 
organisationen kan lösa framtida krav både nationellt och internationellt.7 
 
Under mina studier på Försvarshögskolans chefsprogram med vapenteknisk 
profilering, har jag studerat olika vapensystems konstruktion och funktion, men 
även olika stridsdelar och dess verkan. Jag har i dessa studier, men även 
tidigare, kommit i kontakt med begreppet HPM (High Power Microwaves) och 
funnit det intressant. En stark utveckling inom HPM-området sker främst i 
USA, men även Storbritannien, Ryssland och sannolikt även i Kina. Vissa 

                                                 
2 Försvarsberedningen, 2003, Säkrare grannskap – osäker värld, (Stockholm, 
Försvarsdepartementet), sidan 181. 
3 http://cns.miis.edu/pubs/week/030408.htm 2005-09-12 
4 Dennis M. Gormley, 2001, Dealing with the threat of cruise missiles, (New York, Oxford 
University Press), sidan 46 
5 Regeringens proposition 2004/05:5, 2004, Vårt framtida försvar. (Stockholm, Regeringen), 
sidan 55. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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källor gör gällande att HPM-vapen prövats med lyckat resultat mot 
radarstationer och elektronisk infrastruktur, under det första Gulfkriget och 
kriget i Kosovo under slutet av 1990-talet.8 En bedömning som görs är att USA 
kommer ha operativa HPM-förband inom några års tid.9, 10  
 
Det jag har beskrivit ovan vad avser kryssningsmissiler, luftvärnssystem och 
HPM ligger till grund för att jag vill skriva min C-uppsats inom detta ämne. 
Det ger mig en möjlighet att fördjupa mig inom ett ämne som jag anser vara ett 
steg in i framtiden och som kan ge en möjlighet till utveckling av en del av 
Försvarsmakten. 

1.1.1 Problemformulering 
En del av framtidsproblemen som jag ser det, är att det efter 2015 kommer att 
finnas endast ett till två luftvärnssystem som kan möta det hot som 
kryssningsmissiler utgör. Oavsett om hotet utgörs av asymmetriska hot såsom 
terrorattacker eller ett konventionellt krig mellan Sverige och en annan stat 
eller koalition av andra stater, så utgör kryssningsmissiler ett hot och måste 
kunna hanteras. Ett sätt att hantera detta problem kan vara att utveckla ett 
luftvärnssystem som nyttjar HPM som verkansdel. 
 
Det problem som jag vill lösa, är att få svar på huruvida HPM kan användas 
som luftvärnsvapen. Detta oavsett om det handlar om ett nationellt eller 
internationellt perspektiv, ett konventionellt krig eller ett asymmetriskt 
terroristhot.  

1.1.2 Syfte och kärnproblem 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det svenska luftvärnet kan 
använda vapen som använder HPM mot kryssningsmissiler för att lösa de 
uppgifter som ställs av statsmakterna och som även kan utläsas ur studien 
Målbild Lv.11  
 
Dessutom är det min förhoppning att denna uppsats kan bidra till ett ökat 
intresse för HPM-vapen, samt att uppsatsen kan vara ett bidrag till 
Luftvärnsregementets fortsatta arbete med studien Målbild Lv.  

                                                 
8 www.naa.be/archivedpub/comrep/2001/au-221-e.asp 2005-11-03. 
9 Muntlig information från dr Mats Bäckström, FOI, 2005-05-20. 
10 www.aviationnow.com/avnow/search/BasicSearch.jsp 2005-11-02. 
11 Försvarsmakten, Lv 6, 2003-12-18, Delrapport 3 – Studien Målbild Lv 2014, skrivelsenr, H 
21 120:8070 (Halmstad, Försvarsmakten, Lv 6) 
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1.1.3 Frågeställningar 
Den frågeställning som jag har besvarat i denna uppsats har följande lydelse: 
 

• Kan luftvärnet använda HPM som en verkansform i framtida 
systemlösningar för att härigenom kunna bekämpa den del av lufthotet 
som utgörs av kryssningsmissiler? 

 
Var svaret på denna fråga jakande, tillkom följdfrågan: 
 

• Är det i någon av de komponenter som ingår i luftvärnskonceptet som 
HPM är mer lämpligt att använda, än i någon av de andra 
delkomponenterna, eller kan HPM användas lika väl i alla? 

 
Eftersom det svar jag har erhållit, inte har gett ett entydigt ja eller nej på min 
huvudfråga, har jag i det sjunde kapitlet lämnat förslag på fortsatta studier, 
försök och forskning som jag anser bör genomföras. 

1.2 Centrala begrepp 
 

• HPM: High Power Microwaves, är mikrovågor som har en toppeffekt 
över 100 MW, bärvågsfrekvenser mellan 0.3 – 300 GHz, och med 
pulslängder som ligger mellan 100-tals ps till 10-tals µs.12 

• Kryssningsmissiler: Detta är en aerodynamiskt utformad farkost med en 
luftförbrukande framdrivning och som har en räckvidd över 150 km.13 

• Luftvärnskoncept: Ett koncept med ingående delkomponenter, (inre 
punktskydd, yttre punktskydd, yttäckande luftvärn, missilskydd för 
punktobjekt och luftstridsnätverk) som är framtaget och dimensionerat 
för att kunna möta framtidens lufthot. 

1.3 Angränsande arbete och tidigare forskning 
När det gäller arbeten som rör sig kring High Power Microwaves och 
kryssningsmissiler, finns det en stor mängd litteratur att hämta information 
ifrån, bland annat har det skrivits några C-uppsatser på Försvarshögskolan som 
behandlar dessa två ämnen. 
 
Major Jostein Borkhus har i sin C-uppsats, High Power Microwave – 
fremtidens luftvern/luftforsvar? beskrivit ett mycket närliggande ämne. Hans 
uppsats undersöker vilket operativt underlag det finns, för att utveckla och 
implementera HPM som luftvärn till stöd för markstridsavdelningar, där 

                                                 
12 Håkan Andersson, FOI-rapport 1999, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning 
(HPM), (Linköping, FOI) sidan 11. 
13 Erland Tarras-Wahlberg, FOI-rapport 1998, Skydd mot kryssningsrobotar, (Stockholm, FOI), 
sidan 12. 
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hotbilden utgörs av Micro Air Vehicles (MAV) och Unmanned Airial Vehicles 
(UAV).14 
 
Major Mikael Reberg har i sin C-uppsats, Framtida lufthot mot Sverige, 
diskuterat möjliga lufthot mot Sverige nu och i framtiden intill cirka 2020. I sin 
uppsats har han fört en teknisk diskussion, och föreslår att kryssningsmissiler 
och substridsdelar från dessa bör vara dimensionerande för det svenska 
luftförsvarets utformning.15 
 
Major Claes Silfwerplatz har i sin C-uppsats, Utformning av ett svenskt försvar 
mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och ballistiska missiler, 
studerat hur svenskt försvar mot kryssningsmissiler och ballistiska robotar kan 
utformas. Silfwerplatz konstaterar i sin uppsats att någon som använder 
kryssningsmissiler och ballistiska missiler har en fjärrbekämpningsförmåga till 
relativt låg kostnad. Han visar även på att Sverige i dagsläget saknar ett 
relevant försvar mot dessa vapensystem.16 
 
Kommendörkapten Stefan Silfverskiöld har i sin doktorsavhandling, Effects of 
Lightning Electromagnetic Pulse and High Power Microwaves on Military 
Electric Systems, beskrivit den elektromagnetiska miljön som elektriska system 
numera verkar i. Han har även beskrivit HPM-teknologin och hur denna verkar 
mot elektriska system, samt hur mikrovågor kopplar till elektriska system. 
Silfverskiöld har i sin avhandling dessutom beskrivit olika skyddsaspekter mot 
elektromagnetisk påverkan av elektriska system.17 
 
I Försvarsmaktens studie HPM – hot och möjlighet i NBF, redogörs för det hot 
HPM-vapen kan utgöra mot det tänkta nätverksbaserade försvaret. Det är 
framför allt den i NBF väsentliga kommunikationen som är utsatt för HPM-
hotet. Studien tar även upp att en svensk anskaffning av egna HPM-vapen, kan 
användas för att påverka en motståndares NBF-koncept. Den visar även på att 
det kan vara lämpligt att använda HPM-vapen vid internationella insatser, med 
anledning av deras låga sekundära skadeverkan och möjlighet till graderad 
verkan och sannolikt låga politiska kostnad.18 
 
Jag har i detta arbete använt mig av öppna källor för att lösa de ställda 
frågorna. En stor del av uppgifterna har jag hämtat från olika FOI-rapporter, 
som har avhandlat både kryssningsmissiler och olika HPM-applikationer. 
Rörande Internet har jag först och främst hämtat information från Federation of 
American Scientists (FAS). Jag anser att dessa källor har hög tillförlitlighet. 
  

                                                 
14 Mj Jostein Borkhus, C-uppsats 2004, High Power Microwave-fremtidens 
luftvern/luftforsvar? (Stockholm, FHS). 
15 Mj Michael Reberg, C-uppsats 2002, Framtida lufthot mot Sverige, (Stockholm, FHS). 
16 Mj Claes Silfwerplatz, C-uppsats 2002, Utformning av ett svenskt försvar mot 
fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och ballistiska missiler,(Stockholm, FHS). 
17 Stefan Silfverskiöld, 2002, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems. (Uppsala, Uppsala universitet). 
18 Kk Stefan Silfverskiöld et al, slutrapport från Studien ATK 99064S HPM – hot och möjlighet 
i NBF, HKV skrivelse 2003-12-01: 12 860:77394, (Stockholm, Försvarsmakten). 
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1.4 Avgränsningar och antaganden 
Jag har i denna uppsats inte presenterat någon organisation som ett 
luftvärnssystem, vilket använder HPM som verkansform, uppträder i, eftersom 
det inte ingår i den frågeställning jag skall besvara.  
 
Internationella insatser har jag inte behandlat i denna uppsats. Eftersom jag 
anser att ett nationellt eller internationellt koncept inte spelar någon större roll. 
Den verkan som HPM-system genererar är inte begränsat av var det är placerat. 
 
Jag har inte avhandlat målupptäckt av anflygande kryssningsrobotar, för jag 
förutsätter att målupptäckt och invisning av målet redan har genomförts. Jag 
har endast redogjort för själva bekämpningen av kryssningsmissiler, när jag 
använder HPM i de olika komponenterna i luftvärnskonceptet. 
 
Jag har inte redogjort för luftstridsnätverket i min uppsats. Detta nätverk är 
förvisso en del av luftvärnskonceptet, men nätverket i sig själv består inte av 
några delar som genomför bekämpning och det är användandet av HPM som 
verkansform jag har avhandlat i denna uppsats.  
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1.5 Disposition och metod 
Denna uppsats är en undersökande/beskrivande studie, där jag har använt mig 
en kvalitativ textanalys på en utvald del av den stora mängd av textmaterial 
som finns, för att kunna svara på uppsatsens frågeställning. 
 
Mitt övergripande tillvägagångssätt i skrivandet av denna uppsats framgår av 
bilden nedan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1: Bild utvisande övergripande arbetsmetodik. 

 
I det första kapitlet beskriver jag inledningsvis varför jag finner studiet av 
HPM i kombination med luftvärn intressant. Därefter presenterar jag 
problemformuleringen, och syftet med min uppsats. Detta knyts samman i den 
centrala frågeställningen som uppsatsen skall svara på. I nästa del presenterar 
jag de centrala begrepp som jag använder, så läsaren får en inledande insikt och 
förståelse i de begrepp som är väsentliga. Därefter presenterar jag vilka 
angränsande arbeten och vilken forskning som tidigare har genomförts. 
Slutligen förklarar jag vilka avgränsningar och antaganden som jag har gjort. 
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Kryssningsmissiler

Kapitel 3 
Luftvärn 

Kapitel 4 
HPM 

Kapitel 7 
Förslag på studier, 

försök och forskning 

Kapitel 6 
Slutsatser och svar på 
problemformulering 

Kapitel 5 
Diskussion kopplat till 

Luftvärnskoncept  

Kapitel 8 
Litteratur- och 
källförteckning
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I kapitel två presenterar jag den hotbild som utgörs av kryssningsmissiler. 
Inledningsvis gör jag en allmän beskrivning av kryssningsmissiler och det hot 
de utgör. Därefter har jag beskrivit kryssningsmissilernas uppbyggnad och 
funktion och här har jag lagt tyngdpunkten på de delar som kan påverkas av 
HPM, nämligen de elektriska systemen. Slutligen har jag dragit delslutsatser av 
detta kapitel. 
 
I det tredje kapitlet har jag beskrivit luftförsvaret och luftvärnet. Inledningsvis 
redogör jag kortfattat för luftförsvaret och vad dagens luftvärn består av. Jag 
har här även visat på, varför ett nytt luftvärnssystem bör tagas fram. Därefter 
har jag beskrivit det framtida luftvärnskonceptet. Jag har beskrivit vilka de 
olika delarna är och vilka krav på förmågor som ställs på de olika 
delkomponenterna i konceptet. Jag har slutligen presenterat mina delslutsatser.  
 
Jag har i det fjärde kapitlet avhandlat HPM. Där jag inledningsvis genomfört 
en allmän beskrivning av HPM, vad det är och vad det innebär. Därefter ger jag 
en beskrivning av hur HPM-system är uppbyggda. Denna del avhandlar dess 
uppbyggnad, mikrovågors utbredning i atmosfären och vilken verkan HPM har 
på elektroniska komponenter i elektriskt system. Jag har även redogjort för 
vilka fördelar och nackdelar som finns med HPM som verkansdel. Slutligen 
presenterar jag mina delslutsatser.   
 
Jag har i det femte kapitlet fört en diskussion om fördelar och nackdelar hos 
olika luftvärnssystem som använder HPM som verkansform. Denna diskussion 
är kopplad till de olika komponenterna i luftvärnskonceptet och de krav som 
ställs i dessa delkomponenter. Jag för även en diskussion hur HPM-system 
verkar tillsammans med övriga luftvärnssystem, om de kompletterar eller 
dubblerar varandra. 
 
I det sjätte kapitlet har jag dragit slutsatser av tidigare delslutsatser och den 
diskussion jag har fört i kapitel fem. Jag har i denna del även svarat på denna 
uppsats frågeställning. Slutligen har jag kortfattat sammanfattat det resultat jag 
har kommit fram till.   
 
Jag har i det sjunde kapitlet kortfattat lämnat förslag på olika studier, försök 
och forskning som jag anser bör genomföras för att erhålla ytterligare kunskap 
om detta ämne. 
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2 Kryssningsmissiler 

2.1 Inledning/Allmänt 
Kryssare och slagskeppet Wisconsin hade placerat mängder av 
Tomahawk-missiler i sina pansrade avfyringsramper klara att skjutas 
iväg. Samtidigt närmade sig grupper av B-52:or Irak, en del utrustade 
med mycket avancerade kryssningsmissiler, som ursprungligen var 
avsedda att föra nukleära stridsspetsar in i Sovjetunionen.19 

 
Citat ovan är hämtat från det första Gulfkriget som genomfördes 1991 och 
visar på användandet av kryssningsmissiler redan då. Det som beskrivs är 
början på kriget, som inleds med massiva luftanfall med bland annat 
kryssningsmissiler. Det första tillfället kryssningsmissiler och ballistiska 
missiler användes var under andra världskriget. Tyskland använde V1- och V2-
raketer mot London och andra delar av Storbritannien under den sista delen av 
kriget. Dessa missilanfall blev förvisso inte krigsavgörande, men den chock 
och rädsla som uppstod med anledning av denna obemannade fjärrbekämpning, 
visar vilken påverkan på människor dylika vapen kan ha. Cirka 21 000 V-1 
blev avfyrade mot London och av dessa kom cirka en fjärdedel fram och 
orsakade cirka 18 000 dödsfall.20 I USA insågs potentialen i dessa vapen och 
redan hösten 1945 påbörjades studiet av dessa vapen. Tyngdpunkten kom att 
ligga på utvecklingen av kryssningsmissiler, eftersom det ej fanns kunskap att 
på den tiden konstruera interkontinentala ballistiska missiler.21  
 
Vad är då kryssningsmissiler? En definition på detta presenteras av Erland 
Tarras-Wahlberg och lyder: 
 

En kryssningsrobot är en aerodynamisk missil, som med en 
luftförbrukande framdrivningsanordning har givits en räckvidd 
överstigande 150 km, samt utefter en förprogrammerad flygväg 
autonomt navigerar fram till ett förutbestämt mål och där åstadkommer 
verkan. Kryssningsrobotar kan avfyras från mark-, fartygs- eller 
flygplattform.22 

 
Denna definition visar ett brett spektrum av flygande farkoster, som kan falla 
in under begreppet kryssningsrobotar. Det kan vara tekniskt avancerade och 
aerodynamiskt utformade flygfarkoster med stealth egenskaper, men det kan 
även vara mer eller mindre hemmabyggda UAV:er, som bär med sig någon 

                                                 
19 General H. Norman Schwarzkopf, 1992, Man behöver inte vara hjälte, (Höganäs, Wiken), 
sidan 403. 
20 Maj Britt Hansson, FOI-rapport 2001, Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar, en översikt, 
(Stockholm, FOI), sidan 4. 
21 TIFF, nr 3 2005, Tommy Tyrberg, På långfärd med Snark, (FMV, Stockholm), sidorna  
24-28. 
22 Erland Tarras-Wahlberg, Skydd mot kryssningsrobotar, sidan 12. 
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form av vapenlast. Maj Britt Hansson har visat på ett antal olika variationer av 
kryssningsrobotar:23 
 

• Vanliga: Robotar som flyger lågt (25-50 m), med farter på 250-300 m/s. 
Radarmålarean är på 0.1m2 i en framåtsektor. TN-system som är stöttat 
av GPS-navigering och som går mot fasta mål, oftast utan upptagning. 

• Vanliga med målsökare: Som vanliga men med målsökare för att under 
slutfasen kunna söka efter och bekämpa rörliga mål. 

• Smyganpassade: Som vanliga missiler, men med en radarmålarea som 
är så pass liten som 0.01 m2. 

• Terroristvariant: Som vanliga men de har en större radarmålarea, 
flyghöjden är högre (200 m) och precisionen är sämre. 

• Supersonisk, hög höjd: Rammotor och den anflyger i M 3-4 på 20 km 
höjd.  Radarmålarea är på 0.1 m2och den dyker i M 2-3 ner mot målet 
för kinetisk energi i anslaget. 

• Långsam, liten: Som vanliga, men mindre och långsam, för att den skall 
tas för fordon av flygande spaningssystem. 

• LOCCAS-liknande: Litet flygplan med LADAR målsökare och en 
stridsdel på några kilon, cirka 200 m flyghöjd. 

• Aerosonde: En UAV som kan flyga över Atlanten på 4 kg bränsle. Den 
anflyger på 3 cirka km höjd och den tar 2 kg last. Den är  relativt billig 
och kan startas från en takräcke på ett biltak. 

• Artilleriraket: Även dessa kan falla in under begreppet 
kryssningsrobotar. 

 
Kryssningsmissiler utgör ingenting enhetligt och klart definierat. De kan 
utgöras av så kallad ”state of the art”, som har tagits fram av en nation som har 
dessa resurser. Men en kryssningsmissil kan även vara en flygfarkost av lägre 
teknologisk utvecklingsnivå, som en terroristorganisation förfogar över och 
kan använda. Det finns en stor spännvidd mellan de nationer och organisationer 
som kan använda en kryssningsmissil. Det finns även stor spännvidd på den 
tekniska utvecklingsnivån på olika kryssningsmissiler, från state of the art till 
ombyggda sjömålsrobotar. 
 
Det finns några orsaker till det ökade intresset för kryssningsmissiler, och som 
gör att de uppfattas som ett ökande hot. En orsak till det ökade intresset för 
kryssningsmissiler är det faktum att användaren ej behöver riskera några egna 
förluster. I delar av världen är den politiska villigheten att riskera egna 
medborgares liv i en konflikt inte hög. Denna aspekt berör först främst 
nationalstater av västerländsk modell. Kryssningsmissiler utgör även ett 
utmärkt komplement till vanliga flygstridskrafter. Genom att koordinera anfall 
med kryssningsmissiler och flygstridskrafter, kan effektiviteten på bägge 
systemen öka väsentligt.24 En annan orsak till det ökande intresset är det 
faktum att en kryssningsmissil är mycket billigare än både stridsflygplan och 

                                                 
23 Maj Britt Hansson, FOI-rapport 2001, FoRMA – Luftvärn mot främst kryssningsmissiler, 
(Stockholm, FOI), sidorna 11-12. 
24 www.fas.org/spp/aircraft/part05.htm 2005-10-10. 
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ballistiska missiler.25 Vid en jämförelse mellan kryssningsmissiler och 
ballistiska missiler, är de förstnämnda billigare att konstruera eller köpa in, har 
en högre träffnoggrannhet och tack vare deras aerodynamiska stabilitet, kan 
kryssningsmissiler leverera biologiska och kemiska stridsmedel på ett mer 
effektivt sätt.26 
 
Det faktum att kryssningsmissiler i sammanhanget är relativt billiga gör dem 
mycket intressanta för fattiga nationer. Nationer som ej har råd med ett 
kvantitativt stort flygvapen eller flygplan med hög kvalitet, kan komplettera det 
med en större kryssningsmissilflotta. Även för olika terroristorganisationer blir 
de billiga kryssningsmissilerna både intressanta och åtråvärda. Den 
vapentekniska utveckling som försiggår i världen idag tar i mångt och mycket 
fram vapensystem som har mycket hög teknologisk standard och med 
anledning av det, kostar ofantliga summor. För fattiga nationer och olika 
terroristorganisationer, som inte har råd med state of the art vapen, utgör 
kryssningsmissiler ett alternativ. Inte ens USA kommer i framtiden att ha råd 
med de vapensystem som de själva utvecklar.27 
 
Jag har ovan beskrivit att kryssningsmissiler är ett vapen som kan användas av 
både rika och fattiga stater, men även av terroristorganisationer. Men vilka 
möjligheter finns det då för dessa olika intressenter att komma över eller 
utveckla dessa vapen. Vad avser de rika staterna så har dessa inga problem att 
utveckla, införskaffa eller tillverka kryssningsmissiler själva. Dessa stater har 
både den kunskap och de övriga resurser som erfordras, till exempel en 
flygplansindustri. Av intresse är dock hur andra stater och organisationer kan 
skaffa sig kryssningsmissiler.  
 
Kryssningsmissiler kan anskaffas på några olika sätt. För det första kan det 
genomföras genom egen konstruktion. Det andra sättet är att köpa av dem som 
säljer kryssningsmissiler, på den öppna eller den illegala marknaden. Ett tredje 
sätt är att inköpa en äldre typ av missil och sedan modifiera och uppgradera 
densamma, det vill säga en kombination av de två första sätten. Att konstruera 
en kryssningsmissil skiljer sig i grunden inte så mycket från konstruktionen av 
flygplan. Varje stat eller organisation som har denna förmåga, kan även 
konstruera en kryssningsmissil.28 Denna konstruktion kräver naturligtvis 
välutbildade ingenjörer och tekniker i övrigt, men universitet i länder med goda 
kunskaper i flygplanskonstruktion utbildar numer elever från hela världen. 
Dessa kan i sin tur ta med sig sina kunskaper hem för användning.29 När det 
gäller kunskapsspridning finns det även risk att forskare och ingenjörer från 
militärindustrin i det forna Sovjetunionen säljer sina tjänster till 
högstbjudande.30 Det går även att köpa kryssningsmissiler på den öppna 
marknaden, där ryska företag försöker sälja kryssningsmissiler som inte faller 

                                                 
25  www.fas.org/spp/aircraft/part05.htm 2005-10-10. 
26 Dennis M. Gormley, Dealing with the threat of cruise missiles, sidan 46. 
27 Överste Thomas X. Hammes vid föreläsning på FHS 2005-10-11. 
28 www.fas.org/nuke/intr/cm 2005-10-11 . 
29 Dennis M. Gormley, Dealing with the threat of cruise missiles, sidan 23. 
30 Erland Tarras-Wahlberg, Skydd mot kryssningsrobotar, sidan 12. 
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in under MTCR-avtalet.31 Detta avtal (Missile Technology Control Regime) 
som är till för att begränsa missilteknikspridning, sätter en exportgräns för 
missiler som har mer än 300 km räckvidd och 500 kg stridsdel.32 
 
Det tredje sättet att skaffa sig en kryssningsmissil på, är att bygga om en 
sjömålsrobot till en kryssningsmissil. Ombyggnad av en sjömålsrobot till en 
kryssningsmissil kräver viss kunskap, men det är inte omöjligt att bygga om en 
dylik robot, så den kan användas som en kryssningsmissil. Dock kan det 
erfordras ett nytt framdrivningssystem och ett nytt navigeringssystem för att 
denna missil skall kunna användas på ett bra sätt. Motorer, såsom flygmotorer, 
går att få tag i på den civila marknaden, eftersom vanliga flygmotorer inte har 
några exportbegränsningar. Exempelvis kan nämnas att det företag som 
tillverkar motorn till Tomahawk-missilen, även producerar en civil 
motsvarighet, som kan användas i kommersiella flygplan och denna motor är 
inte exportbegränsad.33  Detsamma gäller även för moderna navigeringssystem, 
där till exempel GPS-system kan inköpas för en mindre summa.34 
 
Det är även här som ett av de stora spridningsproblemen med 
kryssningsmissiler ligger. Sjömålsrobotar har tillverkats och sålts under lång 
tid till ett stort antal nationer. De finns spridda över stora delar av världen.35 
Problemet med att bygga om dessa till kryssningsmissiler är inte stort och 
vanliga kommersiella produkter kan användas. Ett vanligt TV-spel såsom 
Playstation 2 innehåller datorer och grafikkort, och dessa har kapaciteter som 
gör att de kan användas i en ombyggd kryssningsmissil.36 

2.2 Konstruktion och funktion 
I denna del kommer jag att redogöra för uppbyggnaden av en kryssningsmissil. 
Ett exempel på en kryssningsmissil utgörs av en Tomahawk, vilken visas på 
bilden nedan. 
 

 
Figur 2: Bild utvisande huvuddelar och uppbyggnad av en BGM-109 Tomahawk.37 

                                                 
31 Dennis M. Gormley, Dealing with the threat of cruise missiles, sidorna 37-38. 
32 Maj Britt Hansson, Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar, en översikt, sidan 4 
33 Dennis M. Gormley, Dealing with the threat of cruise missiles, sidan 22. 
34 Ibid. sidorna 29-33. 
35 Andrew Feikert, CRS Report for Congress 2004-03-05, Missile survey: Ballistic and cruise 
missile of foreign countries, (Washington DC, Library of Congress), sidorna 27-39. 
36 Dennis M. Gormley, Dealing with the threat of cruise missiles, sidan 17. 
37 Bild hämtad från http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm 2005-09-12. 
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Dagens moderna design av kryssningsmissiler kan sägas bestå av fyra 
huvuddelar: flygplansskrov, vapenlast, framdrivning och navigering.38 Ett 
komplement till navigeringssystemet kan målsökaren sägas utgöra och därför 
kommer denna att redovisas separat. Jag kommer att lägga störst vikt vid den 
del som avhandlar navigeringssystemet och målsökare. Jag gör detta eftersom 
min uppfattning är den, att de elektroniska komponenter och elektriska system 
som finns i dessa system, är de som lättast kan påverkas av HPM.  

2.2.1 Flygplansskrov 
Skrovet har som uppgift att innesluta och skydda de delar som finns innanför. 
Eftersom de elektroniska komponenter som skall påverkas av HPM finns 
inneslutna i skrovet, har skrovet en skärmande effekt, en Faradays bur, som 
skyddar komponenterna. Emellertid har ett flygplansskrov, eller i detta fall en 
kryssningsmissil, alltid ofullkomligheter i skrovet, vilket möjliggör för 
mikrovågor att ta sig in och påverka elektriska system innanför skrovet.39 När 
det gäller detta håller företaget Raytheon på att ta fram ett HPM-system som 
skall skydda flygplan när de startar och landar på flygplatser. Systemet 
kommer att vara markbaserat och verksamt mot Manpads (Man portable air 
defence systems) och detta system påstås sända ut en HPM-puls, vilken går 
igenom missilens metalldelar och förstör innanförliggande komponenter.40 I en 
normal kryssningsmissil finns vanligen olika öppningar, vilka används för till 
exempel mottagning av GPS-position, öppning för radarmätning och för 
målsökare. Det är dessa öppningar som kan användas av ett vapen som 
utnyttjar HPM, för att kunna påverka innanför liggande elektroniska 
komponenter. Ett skrov, i detta fall på en kryssningsmissil, är inte homogent, 
utan har öppningar för skruvar, nitar, kabelgenomgångar med mera, och även 
genom dessa öppningar kan HPM-strålning tränga in igenom för att kunna 
påverka de elektriska systemen. 
 
En utvecklingstendens avseende skrovet är att det ges 
signaturanpassningsåtgärder vilket medför att radarmålytan i framsektorn blir 
mycket liten.41 Detta gäller endast kryssningsmissiler med underljudsfart. Vad 
avser kryssningsmissiler som går i överljudsfart kommer dessa att ha 
svårigheter med signaturanpassning, då den höga hastigheten innebär höga 
skaltemperaturer, vilket i sin tur ger en hög IR-strålning.42.  

2.2.2 Nyttolast/vapenlast 
Vapenlasten i en kryssningsmissil är antingen av konventionell typ, det vill 
säga vanliga sprängmedel, eller kanske än viktigare är att kryssningsmissiler 

                                                 
38 Dennis M. Gormley, Dealing with the threat of cruise missiles, sidan 18. 
39 Stefan Silfverskiöld via mailväxling 2005-11-10. 
40 David A. Fulghum, 2005-06-13, Microwave weapons emerge, (Aviation week & space 
technology), sidorna  2-3. 
41 FMV, 2001-02-14, Analys 23210:2515/2001, Tekniska utvecklingstrender, (Stockholm, 
FMV), sidan 61. 
42 Maj Britt Hansson och Erland Tarras-Wahlberg (redaktörer), FOI-rapport 1998, 
Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad räckvidd, (FOI, 
Stockholm), sidan 7. 
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även kan medföra massförstörelsevapen. Många kryssningsmissiler är 
konstruerade för att kunna leverera biologiska eller kemiska stridsmedel, men 
det går inte att genomföra om missilen går i överljudsfart. Med anledning av 
den aerodynamiska uppvärmning som hastigheter i överljudsfart innebär, 
kommer BC-stridsmedel att förstöras när de släpps ut direkt från missilen. De 
förbränns helt enkelt.43 Dock går det fortfarande att använda nukleära vapen 
vid dessa hastigheter. För att undvika förstörelsen av biologiska och kemiska 
stridsmedel när de släpps ut, kan bomblets (jag har ej funnit någon svensk 
översättning) användas. Dessa bomblets släpps från kryssningsmissilen i 
överljudsfart och sedan glider/faller de mot målet. Härigenom minskar 
hastigheten till underljudshastighet och BC-stridsmedel kan spridas utan att 
förstöras.44 

2.2.3 Framdrivning 
De motorer som används till kryssningsmissiler använder sig av 
reaktionsframdrivning, vilket lutar sig mot Newtons andra lag om rörelse. I 
missiler används jetframdrivning och denna kan delas in i två klasser, termisk 
jet och raketer.45 Termisk jet använder det syre som finns i atmosfären, under 
det att raketer bär sitt syre med sig. Dessa jetmotorer finns i följande alternativ, 
turbojet, turboprop, turboshaft, turbofan och ramjet. 46 För närvarande 
använder ett flertal kryssningsmissiler turbojet och turbofan som 
motoralternativ och dessa är generellt långräckviddiga kryssningsmissiler.47 
Ramjetmotorn är den mest lovande motorn med tanke på dess enkelhet och 
effektivitet i överljudshastighet.48 Ramjet kan verka i både under-, över- och 
hypersoniska hastigheter. Med tanke på den värme som uppstår av luftfriktion, 
så har dagens material svårt att klara av hastigheter på över Mach 5.0 i 
atmosfären.49 
 
En av utvecklingstendenserna vad avser framdrivning av missiler, är 
hypersoniska missiler med hastigheter upp till Mach 8.50 

2.2.4 Navigering 
Det är av stor betydelse att en kryssningsmissil har ett väl fungerande 
navigeringssystem. De övriga delarna av kryssningsmissilen må vara väl så 
utvecklade, men om missilen inte kommer till rätt plats gagnar det övriga inte 
mycket. En kryssningsrobot är oftast inställd på att gå mot ett fast mål, då det 
erfordras inmätning av målet innan avfyring sker.51 Kryssningsmissiler kan 
användas mot rörliga mål, men då krävs det även att missilen är utrustad med 
en målsökare och att målet är inmätt innan missilen kan skjutas iväg, samtidigt 
får ej målet förflytta sig för långt innan missilen kommer till målområdet. En 

                                                 
43 www.fas.org/nuke/intro/cm/ 2005-09-06. 
44 Ibid. 
45 www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/fun/part16.htm 2005-10-10. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 FMV, Tekniska utvecklingstrender, sidan 216. 
51 Maj Britt Hansson, FoRMA – Luftvärn mot främst kryssningsmissiler, sidan 12. 
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kryssningsmissil som är utrustad med en målsökare kräver ett högt tekniskt 
kunnande, vilket gör att inte vem som helst har tillgång till dylika 
kryssningsmissiler.52  
 
För att uppnå god träffsäkerhet, är kryssningsmissiler utrustade med integrerad 
navigering, vilket innebär att flera olika navigeringssystem samverkar med 
varandra. De system som ingår i den vanligaste kombinationen är: 
 

• Tröghetsnavigering (TN) 
• Korrelationsnavigering (TRN – Terrain Referenced Navigation) 
• Satellitnavigering (GNSS – Global Navigation Satellite System)53 

 
En kryssningsmissil som flyger mot ett mål, kan dela in sin flygning i tre faser: 
Startfas, anflygningsfas och avslutningsfas.54 Under startfasen använder 
missilen endast tröghetsnavigering, för att under anflygningsfasen använda 
tröghetsnavigering stöttat av korrelationsnavigering eller satellitnavigering. 
Under slutfasen används antingen en mer exakt korrelationsnavigering, eller så 
kan en målsökare användas.55 
 
Det första navigeringssystemet, tröghetsnavigering, erfordrar ingen extern 
information, utan klarar sig genom att generera lägesinformationen internt. 
Detta navigeringssystem är uppbyggt på en gyrostabiliserad mätplattform där 
det sitter tre accelerometrar, som mäter hastighetsförändringar i de tre 
dimensionerna. Tillsammans med detta finns även en kalkylator/dator, som 
integrerar dessa förändringar i två steg och härigenom erhålls lägesförändringar 
i de tre dimensionerna. På detta vis blir systemet helt autonomt. Dock uppstår 
det en viss avdrift hos tröghetsnavigeringssystem, som beror på 
ofullkomligheter i systemet, främst hos gyrona, och det ger efterhand ett 
ökande positionsfel.56 Denna avdrift mäts vanligen som en drift i grader per 
timme och härrör sig till storleksordningar enligt nedanstående tabell.57 

Tabell 1: Tabell utvisande prestandakraven och härigenom avdriften hos 
tröghetsnavigeringssystem i olika tillämpningar.58 

Tillämpning Drift (grad/h) 
Vapensystem, missiler  100 – 10 
Attitydreferenser 10 – 0,1 
Navigering 1 – 0,001 
Geofysik, astronomi < 0,001 

 
Dock sker det en fortsatt utveckling av olika former av gyron för att öka 
noggrannheten i tröghetsnavigeringssystemet. Det sker en utveckling av 

                                                 
52 Maj Britt Hansson, FoRMA – Luftvärn mot främst kryssningsmissiler, sidan 12. 
53 Erland Tarras-Wahlberg, Skydd mot kryssningsrobotar, sidan 9. 
54 www.fas.org/irp/threat/missile/naic/part07.htm 2005-06-30. 
55 Ibid. 
56 Erland Tarras-Wahlberg, Skydd mot kryssningsrobotar, sidan 9. 
57 Erik Berglund red, FOI-rapport 1998, Teknisk hotbild 2015-2025 delrapport 1 – 
teknikutveckling, (Stockholm, FOI), sidan 46. 
58 Ibid. 
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lasergyron, fiberoptiska gyron och mikromekaniska gyron.59 Gemensamt för 
dessa är att de ökar precisionen i navigeringen i förhållande till dagens och 
äldre versioner av tröghetsnavigeringssystem. 
 
Korrelationsnavigering går ut på att kryssningsmissilen mäter terrängen och 
jämför mätningarna med det data som finns inprogrammerat i missilen. 
Mätningen av terrängen kan genomföras med radar eller med bildkorrelerande 
system, enligt nedanstående bild. 
 

 
Figur 3: Bilden utvisar hur en Tomahawk kryssningsmissil använder radar och optisk 
utrustning för att bestämma sin position.60 Terrain counter matching radar guidance 
(TERCOM) och optical digital scene matching area correlation system (DSMAC) 

 
Teknikutvecklingen har gjort att det är möjligt att programmera in hela 
Sveriges terrängdatabas i en kryssningsmissil.61 Det behöver ej vara just 
Sverige det handlar om, utan kan vara ett godtyckligt område runt omkring i 
världen. Tomahawkmissilen i bilden ovan använder radarn för att jämföra 
terrängen med lagrad aktuell kartreferens för att justera sin position. I 
målområdet använder missilen sedan även det optiska systemet för ytterligare 
guidning.62 När korrelationsnavigering används måste det förberedas innan, så 
att adekvat terränginformation finns tillgänglig innan avfyring och kan 
programmeras in i missilen. Korrelationsnavigering används oftast integrerat 
tillsammans med tröghetsnavigering för ökad precision.  
 
Det viktiga i denna uppsats sammanhang är att notera att detta navigeringssätt 
erfordrar extern information. Eftersom kryssningsmissilen använder radar eller 

                                                 
59 Erik Berglund, Teknisk hotbild 2015-2025 delrapport 1 – teknikutveckling, sidorna 46-47. 
60 Bilden är hämtad från, www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm 2005-06-30. 
61 Erland Tarras-Wahlberg, Skydd mot kryssningsrobotar, sidan 9. 
62 www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm 2005-06-30. 
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optisk information gör det, att finns öppningar in i missilen och detta är 
ingångar som HPM kan använda.  
 
En pulsradar använder oftast samma antenn till sändning och mottagning och 
växlar mellan sändning och mottagning. För att kunna använda samma antenn 
vid både sändning och mottagning, så används en SM-växlare (Sändning, 
Mottagning) som kopplar antingen sändaren eller mottagaren till antennen. 
SM-växlaren skyddar mottagaren vid sändning och tillser att eko-signalen går 
till mottagaren och inte till sändaren vid mottagning. SM-växlaren skall skydda 
mottagaren, så att det ej kommer in för hög effekt i den. En radarmottagare 
klarar endast någon watt under mikrosekunder innan den går sönder. En SM-
växlare, som består av ett gasfyllt TR-rör (Transmit-Receive) måste reagera 
inom loppet av mikrosekunder eller nanosekunder för att skydda mottagaren 
från för hög effekt av mikrovågsstrålning.63 Den höga effekten tänder TR-röret 
så det blir en kortslutning och ingen effekt/energi kommer förbi. Inget TR-rör 
är dock perfekt utan ett visst läckage kan ske. För att minska läckaget in i 
mottagaren finns det ofta ferrit- eller diodbegränsare för att ta hand om 
eventuellt läckage.64 Efter det att TR-röret har kortslutit sig, måste det 
återhämta sig innan det kan tända igen. Med modern utrustning kan 
återhämtningstiden för röret komma ned till såpass korta tider som 5 ns  
till 10 ns.65  
 
Vad avser optroniska mottagare, så är de avsedda att arbeta inom ett annat 
frekvensområde och är därför ej byggda för skydd i aktuellt frekvensområde. 
Detta innebär att HPM kan ta sig in i det optroniska systemet och förstöra det 
bildalstrande systemet. För även om det rör sig om helt olika 
våglängdsområden, tar sig HPM-strålningen in i dessa system. 
 
Det tredje systemet för navigering är satellitnavigering. Detta 
navigeringsförfarande går ut på att missilen erhåller information om var den 
befinner sig från ett system av satelliter. Det finns i dagsläget två olika 
satellitnavigeringssystem. Det är det ryska GLONASS (GLObal Navigation 
Satellite System) och det amerikanska GPS (Global Positioning System). 
Förutom dessa system planeras det i Europa för ett system, GALILEO, som 
förväntas vara verksamt i slutet av det första decenniet under 2000-talet.66 
 
GPS-systemet är det som är mest känt och mest använt. GPS har 24 satelliter i 
omloppsbana och mätning bör ske mot minst fyra av dessa för att erhålla bra 
värden. Genom att använda mycket exakta klockor och märkta signaler kan 
ankomsttider mätas och skillnader i tid kan då mätas och härvid kan 
mottagarens position beräknas med mycket god noggrannhet.67 I dagsläget 
använder GPS två olika koder, en civil (C/A-kod) och en militär kod (P-kod), 
genom att kryptera den militära koden så fås ett ökat skydd mot detektering 
                                                 
63 Merril I. Skolnik, 2001, Introduction to radarsystems, tredje upplagan, (New York, 
McGraw-Hill), sidan 745. 
64 Ibid.   
65 Ibid. sidan 749.  
66 Maj Britt Hansson, Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar en översikt, sidan 5. 
67 Ibid. sidan 6.  
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och repeterstörning, och då kallas den militära koden för Y-kod.68 På den civila 
koden kan det även läggas på en störningssignal, vilket gör att noggrannheten 
för den civila koden minskar. Det har tidigare funnits en avsiktlig störsignal på 
den civila koden, men den signalen tog USA bort år 2000. 
 
Ett sätt att öka noggrannheten hos GPS, är att använda differentiell GPS 
(DGPS). Denna metod går ut på att använda en referensstation på jorden med 
en mycket noggrant bestämd position. Referensstationen tar emot signalen från 
satelliten och beräknar felet i signalen med stor noggrannhet. Dessa aktuella 
korrektioner sänds ut till GPS-mottagare, som härigenom kan korrigera de 
värden som de själva har mätt in.69 Det är värt att notera att införandet av 
DGPS gör att effekterna av den avsiktliga störningssignal som kan läggas på 
signalerna från satelliterna, minskar avsevärt.70 Den korrigering som ges med 
hjälp av DGPS, ger en högre noggrannhet än de som ges av Pentagons 
begränsade kod.71 
 

  
 Figur 4: Bilden utvisar hur konceptet för DGPS fungerar och ser ut.72 

 
 
 

                                                 
68 Maj Britt Hansson, Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar en översikt, sidan 6. 
69 Ibid.   
70 Erik Berglund, Teknisk hotbild 2015-2025 delrapport 1 – teknikutveckling, sidan 49. 
71 Dennis M. Gormley, Dealing with the threat of cruise missiles, sidan 46. 
72 Bilden är hämtad från: www.fas.org/irp/threat/fp/b19ch6.htm 2005-09-15. 
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Det finns många civila tillämpningar av DGPS och en användare av 
kryssningsmissiler, kan redan nu använda svensk DGPS för att navigera mot 
svenska mål med god precision. Källor för DGPS i Sverige är: 
 

• Sjöfartsverkets radiofyrar på långvåg. Systemet är under uppbyggnad i 
Europa och USA. 

• Lantmäteriverkets 22 referensstationer som ger total täckning över hela 
Sverige. 

• Svensk rundradio, via FM P3-kanal. 
• Via specialmottagare för INMARSAT (fyra geostationära satelliter, 

som täcker hela jorden med undantag för polarområdena).73  
  
Eftersom positionssignalen i GPS-systemet sänds från satelliter i omloppsbana, 
blir nivån på signalstyrkan mycket låg vid jordytan. Det är också här som 
svagheten i GPS-systemet gör sig gällande, eftersom GPS-mottagaren blir 
mycket känslig för störning.74 Här anses de civila oskyddade mottagarna med 
C/A-kod, vara enklare att störa ut än de militära mottagarna med P/Y-kod.75 
För att kunna motverka och minska verkan av aktiv störning mot GPS-
mottagaren kan speciella störskyddsantenner, så kallade CRPA (Controlled 
Pattern Antenna) användas.76 CRPA placerar störsignalen i antennens 
lobminima och härvid dämpas störsignalen kraftigt.77 
 
Dagens teknikutveckling gör att de olika navigeringsformerna kommer att 
fortsätta att utvecklas mot ökad precision, samtidigt som användandet av 
elektroniska komponenter ökar och med detta kan även känsligheten för HPM 
öka.  

2.2.5 Målsökare 
Kryssningsmissiler kan även utrustas med målsökare, vilket görs för att ge 
ökad precision, extra skydd för att motverka störning av GPS, eller för att 
kunna bekämpa rörliga mål.78 Ett exempel på målsökare ses i figur 3 ovan. 
Målsökare kan användas under navigeringsfasen fram till målområdet för att ta 
fixpunkter eller terrängigenkänning och slutligen används målsökaren i 
slutfasen för ökad noggrannhet.79 De vanligaste målsökarna använder IR, men 
även laser- och radarmålsökare är under utveckling. Det amerikanska 
LOCAAS-systemet (Low Cost Autonomous Attack System) använder 
lasermålsökare för att möjliggöra bekämpning av rörliga mål.80  
 
Vad avser skydd för elektriskt optiska målsökare mot HPM-system, är 
bedömningen att målsökare inte är skyddade mot de effektnivåer som HPM 

                                                 
73 Maj Britt Hansson, Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar en översikt, sidan 6. 
74 Lars Höstbäck (red), FOI-rapport, 2003, Space and defence, (Stockholm, FOI), sidan 29. 
75 Maj Britt Hansson, Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar en översikt, sidorna 3 och 8. 
76 Ibid. sidan 8. 
77 Ibid.  
78 Ibid.  
79 Ibid.  
80 Ibid. sidan 9. 
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kan generera.81 Sannolikt kommer förstärkarna som är kopplade till 
detektorerna i målsökaren att förstöras. 
 
När det gäller framtida utveckling av målsökare, går den mot 
multifunktionssystem. Detta innebär att målsökare kan ha system där IR, laser, 
laserradar och radar kombineras i system.82 Genom att använda radar erhålls 
även ett system som inte är väderberoende, som exempelvis optiska system kan 
vara. Genom att använda multisensorsystem blir dessa robusta och svårstörda. 
Systemen blir svårstörda om de kombineras på ett sådant sätt att vitt skilda 
våglängdsområden används.83 
 
Det är i detta sammanhang på sin plats att påminna om att radarsystem och 
HPM arbetar i samma våglängdsområde, under det att optiska system arbetar i 
ett annat område. Optiska sensorer verkar i mikrometerområdet under det att 
radar och HPM arbetar i millimeterområdet. 

2.3 Delslutsatser 
Efter detta kapitel finns det tre slutsatser som jag redovisar, vilka berör 
utvecklingen av kryssningsmissiler, risken för användning av dessa och 
känsligheten för HPM. 
 
Naturligtvis kommer det finnas ett stort antal tänkbara utvecklingsmöjligheter 
för kryssningsmissiler och jag belyser detta, genom att klarlägga två tänkbara 
utvecklingsspår. Det kommer att vara ett högteknologiskt spår och ett mer 
lågteknologiskt dito. Det första spåret kommer att ledas av de nationer som har 
de kunskaper och resurser som erfordras för detta spår. Det rör sig om missiler 
som kan flyga med mycket höga hastigheter, skrov som är stealth-anpassade, 
avancerade navigeringssystem och väl utvecklade målsökarsystem. Det andra 
utvecklingsspåret kommer mer att röra sig om att använda de 
kryssningsmissiler som finns idag och kunna utveckla dessa med produkter 
som finns på den kommersiella marknaden. Det kan röra sig om äldre 
sjömålsrobotar som byggs om och får exempelvis förbättrad navigering genom 
att förse missilen med ett modernt GPS-system. De som kan tänkas nyttja detta 
utvecklingsspår är fattigare nationer och olika terroristorganisationer.  
 
Den tekniska utvecklingen kommer att föra med sig att risken för att någon 
skall använda kryssningsmissiler har ökat. Med detta menar jag att det är 
relativt lätt att bygga om en äldre sjömålsrobot, så den kan användas som en 
kryssningsmissil mot markmål. Sjömålsrobotar finns spridda över stora delar 
av världen och olika intressenter kan få tag i dessa på den illegala marknaden. 
Men kryssningsmissiler kan även köpas på den öppna marknaden, så länge de 
inte överskrider de exportbegränsningar som finns i MTCR-avtalet. 
Tillsammans med vanliga kommersiella produkter såsom processorer och GPS-
utrustning, går det mycket väl att modifiera en sjömålsrobot till utökad 
användning. Spridningsrisken, eller möjligheten om man väljer att se på det 

                                                 
81 Lars Berglund, FOI, telefonkontakt 2005-11-03. 
82 FMV, Tekniska utvecklingstrender, sidan 148. 
83 Ibid.  
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viset, har ökat och härigenom har risken för användning ökat. Jag vill här peka 
på det ökade antalet terrordåd som genomförts de senaste åren, vilket visar på 
en ökad vilja att genomföra dåd som väcker stor uppmärksamhet. 
 
Den tredje slutsatsen är kopplad till denna uppsats huvudtema, nämligen 
verkan med HPM. Tittar jag på den högteknologiska utvecklingen går den 
bland annat mot ökad användning av avancerad elektronisk utrustning. Detta 
ger till följd att sårbarheten för HPM ökar. För att motverka det, måste 
skyddsnivån hos missilerna öka vilket kan vara både kostsamt och svårt och 
gör att en av fördelarna, missilernas låga kostnad, med dem försvinner. Den 
lågteknologiska grenen av utvecklingen ökar även den sitt beroende av 
elektroniska komponenter, men här rör det sig om kommersiella produkter, 
vilka inte har den robusthet och skyddsnivå som militära dito. Detta kan också 
ge till följd att sårbarheten för HPM-verkan ökar. För att exemplifiera 
känsligheten för HPM vill jag peka på GPS-system och målsökare. GPS-
systemen är mycket känsliga för störning och används HPM med sina högre 
effektnivåer, finns det stora möjligheter att GPS-systemet kan störas eller 
förstöras. När det rör målsökare finns det inget känt skydd mot HPM och 
härvid finns det goda möjligheter att störa eller förstöra även dessa, trots att de 
använder ett annat våglängdsområde. En annan del av navigeringssystemet 
utgörs av tröghetsnavigeringssystemet. Eftersom detta system inte behöver 
någon extern information är det svårare att påverka det, men det är en del av 
det elektriska systemet, och kan eventuellt påverkas därigenom. Det är ändock 
de elektriska systemen i navigerings- och målsökarsystemen som är mest 
känsliga för påverkan av HPM, och det är mot dessa HPM-systemen bör 
användas, även om resultatet är svårt att förutsäga. För att motverka detta 
måste avancerade skyddssystem användas i kryssningsmissilerna.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2071 
ChP T 03-05 2005-11-30 
Mj Thomas Wessman  Sida 26(71) 
 

 
 

 

3 Luftförsvar och luftvärn  

3.1 Luftförsvaret 
Det handlar om kontroll. Genom att genomföra luftförsvarsoperationer, kan 
önskad kontroll av luftrummet erhållas. Detta uppnås genom 
luftförsvarsoperationer som genomförs av luftstridskrafter, som i sin tur består 
av luftvärn och flygförband.84 Luftförvarsoperationer genomförs för att erhålla 
kontroll av luftrummet och kontroll av luftrummet är en av de viktigaste 
faktorerna när militära operationer skall genomföras.85 
Luftförsvarsoperationerna syftar ytterst till att försvara egna tyngdpunkter, 
avgörande punkter och kritiska sårbarheter.86 Kan inte våra tyngdpunkter 
försvaras, spelar inte vår övriga verksamhet till någon större roll, eftersom våra 
tyngdpunkter och avgörande punkter är grunden för vi skall ha en egen 
förmåga att genomföra operationer. Luftoperationerna kan antingen 
genomföras offensivt eller defensivt.87  
 
Offensivt luftförsvar genomförs för att förhindra motståndaren att nyttja 
luftrummet på ett för denne effektivt sätt. Genom ett offensivt uppträdande är 
det vi som har initiativet och behöver ej reagera på en motståndare.88 Ett 
offensivt uppträdande har bland annat den fördelen att luftstriden kan föras 
över en motståndares territorium. Detta ger även möjlighet att bekämpa mer än 
motståndarens flygstridskrafter. Det kan exempelvis vara infrastruktur som 
erfordras för flygstridskrafterna. 89 
 
Defensivt luftförsvar syftar till att försvåra för motståndaren att verka i 
luftrummet över vårt eget territorium och över våra egna förband. Dessa 
operationer kan genomföras aktivt eller passivt.90 Passivt luftförsvar handlar 
om olika skyddsåtgärder som kan vidtas, såsom spridning, maskering, 
fortifikatoriska skydd med mera. Det aktiva luftförsvaret genomförs med 
jaktflyg och luftvärn. Skall jaktflyg och luftvärn genomföra en gemensam 
luftförsvarsoperation, krävs samordning i luftrummet. Denna samordning kan 
uppnås på två olika sätt. Antingen genomförs en geografisk separation, eller så 
erfordras tekniska hjälpmedel såsom IK/IFF 
(Igenkänningsutrustning/Identification Friend or Foe), vilka används för att 
kunna skilja på egna och fientliga flygfarkoster.  
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att även om offensiva 
luftförsvarsoperationer genomförs, så behövs en defensiv del för att 

                                                 
84 Försvarsmakten, 2004, Doktrin för luftoperationer, (Stockholm, Försvarsmakten), sidan 143. 
85 Ibid. sidan 163. 
86 Ibid. sidan 164. 
87 Ibid. sidan 143. 
88 Ibid. sidorna 143 och 164.  
89 Ibid.   
90 Ibid. sidorna 144 och 166.  
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upprätthålla kontroll av luftrummet över eget territorium och över egna 
förband.91 

3.2 Dagens luftvärn 
Luftvärnets övergripande uppgift är att skydda våra kritiska sårbarheter 
vid viktiga befolkningscentra och totalförsvarsobjekt, arméförbandens 
verksamhet och andra stridskrafter.92  
 
I dagens och i framtida konflikter kommer det att finnas olika objekt som 
behöver luftskydd. Det kan vara befolkningscentra, viktig infrastruktur och 
förband som verkar både nationellt och internationellt. För att kunna hantera 
dessa olika krav erfordras luftvärn med olika förmågor och prestanda.93  
 
I dagsläget finns det i Sverige fyra luftvärnssystem, som används i den dagliga 
verksamheten. Dessa är robotsystemen 70, 90, 97 samt luftvärnskanonvagn 90. 
Till dessa system har även robotsystem 23 (BAMSE) anskaffats och är på väg 
att införas som ett demonstratorsystem.  
 
I insatsorganisationen har luftvärnssystemen varit organiserade (till och med 
2004) enligt följande: 
 

• Två luftvärnsbataljoner 97/70, 
• En luftvärnsbataljon 90/70 
• Fyra luftvärnsbataljoner 90/70 M (mekaniserade) och 
• 10 luftvärnskanonvagnsplutoner som ingår i de mekaniserade 

bataljonerna.94 
 
Det senaste försvarsbeslutet innebär bland annat att några förband avvecklas. 
De två luftvärnsbataljonerna 97/70 kommer att finnas kvar i 
insatsorganisationen intill 2015. Därefter finns det ej möjlighet att 
livstidsförlänga robotsystem 97 längre.95 Detta innebär att det enda 
robotsystem som har förmåga att täcka ett något större område kommer att 
utrangeras efter år 2015. Försvarsmakten har föreslagit att robotsystem 90 skall 
avvecklas, vilket innebär att de förband där detta robotsystem ingår även de 
kommer att avvecklas.96Försvarsmakten har även föreslagit att en 
luftvärnsbataljon 70 organiseras och att den tillförs mörker- och 
småmålskapacitet, genom anskaffning av ett mörkersikte och en ny robot med 
bättre prestanda.97Avseende robotsystem 23, föreslår Försvarsmakten att en 
luftvärnsbataljon 23 utvecklas från de demonstratorsystem som har anskaffats 
och införs under perioden.98 
 
                                                 
91 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, sidan 166.  
92 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 22. 
93 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar. sidan 55. 
94 Ibid.  
95 Ibid.  
96 Ibid.  
97 Ibid.  
98 Ibid.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2071 
ChP T 03-05 2005-11-30 
Mj Thomas Wessman  Sida 28(71) 
 

 
 

Detta innebär att det efter år 2015, i bästa fall, kommer att finnas två 
luftvärnsbataljoner, en luftvärnsbataljon 70 (modifierad) och en 
luftvärnsbataljon 23, samt 10 luftvärnskanonvagnsplutoner kvar, för att lösa 
luftvärnets uppgifter. Samtidigt anser regeringen att det kommer att finnas 
brister i Sveriges luftförsvarsförmåga och undrar även hur den föreslagna 
organisationen kan lösa framtida krav både nationellt och internationellt.99 
 
Inom det svenska luftvärnet har det under senaste åren genomförts ett arbete 
som har syftat till att se på det framtida behovet vad avser luftvärn. Detta 
arbete har tittat på det framtida hotet och försökt göra en adekvat bedömning 
på hotutvecklingen. Därefter har det byggts upp ett förmågebehov, som har 
förklarat vilka förmågor som erfordras för att kunna lösa framtida uppgifter.  

3.3 Förmågebehov hos morgondagens luftvärnssystem 
Jag har tidigare redogjort för det hot som utgörs av kryssningsmissiler och som 
med stor sannolikhet kan tänkas uppträda på arenan i framtiden. Det är bland 
annat utifrån detta hot som det tänkta luftförsvaret och specifikt i detta fall det 
framtida luftvärnet måste och skall utformas.  
 
För att kunna bedöma huruvida HPM kan användas som ett verkanssystem 
inom luftvärnet i framtiden, måste detta bedömas utifrån de krav på förmågor 
som hotet ställer och de uppgifter som luftvärnsförband kan få att lösa.  
 
De uppgifter som luftvärnsförband kan få att lösa är de som redovisas nedan 
och dessa uppgifter ställer sedan krav på de förmågor som krävs. 
 

• Skydda: Skydda egen angiven verksamhet eller objekt. 
• Bekämpa: Begränsa motståndarens handlingsfrihet i ett område genom 

att tillfoga förluster av en viss resurs så lång det är möjligt beroende på 
de lokala förutsättningarna. 

• Hindra: Hindra motståndaren genomföra angiven verksamhet i visst 
område. 

• Störa: Försvåra motståndarens verksamhet i visst avseende eller i visst 
område. 

• Understödja: Understödd chef i samråd med luftvärnsförbandschef 
fastställer stridsuppgift enligt ovan med syfte och prioritering/fokus 
som grund.100 

 
Luftvärnsregementet har i sin målbildsstudie tagit fram ett luftvärnskoncept 
med olika ingående komponenter, som sammantaget och tillsammans med 
flygstridskrafterna skall kunna hantera det framtida lufthotet. De olika 
komponenterna har olika krav på förmågor sig tillskrivna och tillsammans skall 
dessa delar skapa en helhet inom luftvärnet för att kunna hantera framtida hot. 
 

                                                 
99 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar, sidan 55.  
100 Försvarsmakten, Lv 6, 2004, Orderhandbok luftvärn, (Halmstad, Försvarsmakten, Lv 6), 
sidan 6. 
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Det nya luftvärnskonceptet med dess ingående komponenter är 
framtaget för att hantera morgondagens hot vid ett förändrat 
omvärldsläge. En framtida konflikt har en mångfasetterad hotbild vilket 
kräver ett brett spektra av motåtgärder.101 

 
De komponenter som ingår i det beskrivna luftvärnskonceptet är: 
 

• Punktskydd inre (PI). 
• Punktskydd yttre (PY). 
• Yttäckande luftvärn (YT). 
• Missilskydd för punktobjekt (MSP). 
• Luftstridsnätverk 

 
Jag kommer nedan att redogöra för de komponenter som ingår i 
luftvärnskonceptet. Jag kommer inte att behandla luftstridsnätverket, eftersom 
detta nätverk inte innehåller några delar som används som vapen, och denna 
uppsats handlar om hur HPM kan användas som verkansform. 
 

 

PUNKTSKYDD INRE PUNKTSKYDD INRE 
PUNKTSKYDD YTTRE PUNKTSKYDD YTTRE YTTÄCKANDE LvYTTÄCKANDE Lv MISSIL SKYDD PUNKTMISSIL SKYDD PUNKT

LUFTSTRIDSNÄTVERK 

 
Figur 5: Luftvärnskonceptet med dess ingående delar integrerat med 
flygstridskrafterna för att öka luftförsvarets totala effekt. Integreringen möjliggörs 
genom ett luftstridsnätverk.102 

                                                 
101 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 7.  
102 Bildtext från Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 6. Bild 
från föreläsningsunderlag presenterat av mj Håkan Ekvall, Lv 6 UtvE, vid FHS 2005-01-17. 
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3.3.1 Punktskydd inre 
Punktskydd inre, vilket fortsättningsvis benämns PI, utgör den sista linjens 
försvar. Detta innebär att det eller de luftvärnssystem som skall utgöra det 
innersta luftförsvaret, bör ha förmåga att hantera det hot som övriga delar av 
luftförsvaret ej har kunnat bekämpa. Eftersom PI skall utgöra det innersta 
försvaret, erfordras att dylika system har en mycket hög mättnadsförmåga.103  
 
Den nya hotbilden, med en stor mängd vapen som har avfyrats på stort avstånd, 
gör att PI-system huvudsakligen skall bekämpa själva vapenlasten. Förmåga att 
kunna bekämpa själva vapenbäraren blir i detta fall av sekundär betydelse. De 
nya målen kan rent generellt sägas ha liten målarea, deras hastighet är hög och 
de kommer ofta i stora mängder. Exempel på dessa nya måltyper kan vara 
kryssningsmissiler, markrobotar, attackrobotar och raketartilleri.104 
 
När ett system har hög mättnadsförmåga innebär det att luftvärnssystemet skall 
kunna bekämpa många mål inom en kort tidsrymd. För att ett system skall 
uppnå hög mättnadsförmåga, krävs korta engagemangsförlopp och även korta 
målväxlingstider. Det krävs även korta målfångningstider och det erfordras 
även ett bra förvarningssystem vilket möjliggör tidig målfångning.105 För ett 
luftvärnssystem som nyttjar robotar eller projektiler som verkansform, innebär 
en hög mättnadsförmåga att räckvidden och höjdtäckningen blir kort. Detta 
med anledning av de omladdnings- och skjuttider som dessa verkansformer 
har. Framför allt för robotsystem tar det helt enkelt en viss tid för vapnet att 
komma fram till målet, men dessa system skall även laddas om eftersom de 
inte har obegränsat med ammunition eller robotar uppladdat. 
 
Med tanke på den utökade hotbilden och att ett PI-system skall ha hög 
mättnadsförmåga, så bör/skall ett dylikt system optimeras för att bekämpa 
vapen såsom attackrobotar, raketartilleri, bombkapslar och 
kryssningsmissiler.106 Bekämpning av dessa bör kunna ske på ett sådant sätt att 
restverkan i målet minimeras. Systemet skall ha allvädersförmåga och med 
tanke på den mängd av autonoma precisionsvapen som det framtida hotet bär 
med sig, bör ammunitionskostnaden vara låg.107 

                                                 
103 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 25.  
104 Ibid.   
105 Ibid.   
106 Ibid.   
107 Ibid.   
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Enligt målbild Lv bör ett luftvärnssystem som utgör PI, ha följande 
egenskaper: 
 

• Mycket hög mättnadsnivå. 
• Mycket god verkan mot vapnen. 
• Viss effekt mot vapenplattformen. 
• Unika verkansprestanda mot; 

o artilleriraketer, 
o attackrobotar, 
o kryssningsmissiler, 
o bomber och bombkapslar.108 

 

PUNKTSKYDD INREPUNKTSKYDD INRE  
Figur 6: Principbild utvisande delkomponenten punktskydd inre.109 

3.3.2 Punktskydd yttre  
Det yttre punktskyddet, hädanefter kallat PY, skall ha längre räckvidd än PI-
systemet. Detta medför att PY kan påbörja bekämpning av målet på längre 
avstånd från skyddsobjektet än vad PI-systemet gör, och detta i både 
horisontell och vertikal ledd. Eftersom detta system skall ha längre räckvidd, 
kan djupet utnyttjas och en högre mättnadsförmåga kan uppnås. Samtidigt kan 
ett PY-system samtidigt skydda flera skyddsobjekt som saknar ett inre 
punktskydd. Dock blir skyddsnivån lägre för dessa skyddsobjekt, än om de haft 
ett eget PI-system.110  
 
En av tankarna med ett PY-system är att det skall kunna bekämpa 
vapenplattformen på ett avstånd som gör att direktbekämpning av 
skyddsobjektet med optroniska vapen försvåras. Optroniska vapen begränsas 
av ett antal fysikaliska egenskaper, bland annat gör atmosfärens dämpning det 
svårt att verka mot mål som blir optroniskt utpekade, på längre avstånd än 10 
km.111 Kan en motståndare förhindras eller i alla fall försvåras att använda 
optroniska vapen mot skyddsobjektet, kommer mängden användbara vapen att 

                                                 
108 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 26.  
109 Bild från föreläsningsunderlag presenterat av mj Håkan Ekvall, Lv 6 UtvE, vid FHS 2005-
01-17. 
110 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 29.  
111 Ibid.   
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minska. Motståndaren kommer att då att tvingas använda mer kvalificerade 
vapen till en högre kostnad.112 Dock kommer kostnaden för de kvalificerade 
vapnen sannolikt att minska i framtiden med tanke på den tekniska 
utvecklingen. 
 
Enligt målbild Lv bör ett luftvärnssystem som utgör PY, ha följande 
egenskaper: 
 

• Hög mättnadsnivå. 
• God effekt mot vapen som; 

o artilleriraketer (med upp till 70 km räckvidd), 
o markrobotar (med upp till 100 km räckvidd), 
o attackrobotar (med upp till 1000 m/s fart), 
o kryssningsmissiler, 
o bombkapslar. 

• God effekt mot plattformar som; 
o stridsflygplan, 
o UAV:er, 
o UCAV:s, 
o helikoptrar, 
o transportflygplan.113 

 
En av konsekvenserna med de räckviddskrav som finns på ett PY-system, är 
det att kommandostyrningsprincipen ej är tillfyllest. Den bedömda gränsen för 
kommandostyrning går sannolikt någonstans mellan 20 till 30 km.114 Skall 
bekämpning ske på längre avstånd med robotar krävs det att dessa har aktiva 
eller semiaktiva målsökare. Detta gör att kostnaden för enskild robot ökar 
väsentligt. En nackdel som en robot med aktiv målsökare har, är att den kan 
uppträda enligt principen a mad dog in a meatmarket. Detta innebär att den går 
mot det som målsökaren har låst på, oavsett vad det är för luftfarkost. 
 

PUNKTSKYDD YTTREPUNKTSKYDD YTTRE  
Figur 7: Principbild utvisande punktskydd yttre.115 

                                                 
112 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 29.  
113 Ibid. sidan 30.  
114 Ibid. sidan 29.  
115 Bild från föreläsningsunderlag presenterat av mj Håkan Ekvall, Lv 6 UtvE, vid  
FHS 2005-01-17. 
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3.3.3 Yttäckande luftvärn 
Det yttäckande luftvärnssystemet, YT-systemet, är avsett att verka inom en 
större volym, och ej avsett för något skyddsobjekt.116 Insatserna skall över en 
stor yta riktas mot fientliga luftfarkoster. Syftet med detta luftvärnssystem är 
skilt från punktskyddssystemen. Insatserna kan syfta till att understödja 
jaktinsatser, bekämpa en motståndares sensorplattformar, eller minska en 
fiendes handlingsfrihet över ett visst område.117 Ett system med lång räckvidd, 
tvingar motståndaren att ta med detta i sin planering. Härigenom framtvingas 
en anpassning av deras uppträdande. Tack vare den goda täckningen i både 
vertikal och horisontell ledd, medger detta samordnade insatser mellan jaktflyg 
och luftvärn. Luftvärnets uthållighet över tiden, gör att det lämpar sig mycket 
väl som grundbult i det defensiva luftförvaret. Samtidigt används 
flygstridskrafterna som en rörlig och mer flexibel del inom och utom 
luftvärnets område.118 När luftvärnet och jaktflyget kan verka tillsammans så 
kompletterar de varandra och kompenserar respektive systems svaghet. 
 
Enligt målbild Lv bör ett luftvärnssystem som utgör YT, besitta följande 
egenskaper: 
 

• Mycket god effekt som plattformsbekämpare (attackflygplan, 
eskortjakt, sensorer, störare). 

• God effekt som vapen. 
• Bekämpning bortom horisonten (kräver nätverksstöd för upptäckt, 

identifiering och bekämpning). 
• Samordning med jakt, synergieffekter jakt/lv; 

o bekämpa eskortjakt, 
o bekämpa sensorplattformar, 
o kan bekämpa mål på långa avstånd parallellt med jakten, 

exempelvis mängdanfall med kryssningsrobotar. 
• Räckvidder; 

o Icke manövrerande mål 150 km, 
o Manövrerande mål 100 km. 

• Potential som MSP-system.119 
 
Ett problem som Målbild Lv tar upp i samband med yttäckande 
luftvärnssystem är bekämpning av luftfarkoster bortom horisonten.120 Eftersom 
jorden kröker sig kan inte mikrovågsstrålning, radar eller HPM, belysa målet 
om strålningskällan befinner sig på eller relativt nära marken.   
 

                                                 
116 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 31.  
117 Ibid.   
118 Ibid.   
119 Ibid.   
120 Ibid.   
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YTTÄCKANDE LvYTTÄCKANDE Lv  
Figur 8: Principbild utvisande yttäckande luftvärn.121 

3.3.4 Missilskydd för punktobjekt 
Denna komponent inom luftvärnet, kallat MSP, är avsett för att bekämpa 
ballistiska robotar, som har räckvidder från 300 km upp till 3000 km.122 
Ballistiska robotar kommer upp i höga hastigheter och de räckvidder som 
redovisas ovan resulterar i inkommande hastigheter på upp till 5000 m/s.123 De 
punktobjekt som MSP skall skydda, är större än de som är tänkta för PI och 
PY. Ett punktobjekt för MSP kan utgöras av ett befolkningscentrum med en 
diameter upp till 50 km.124 
 

MISSIL SKYDD PUNKTMISSIL SKYDD PUNKT  
Figur 9: Principbild utvisande missilskydd för punktobjekt.125 

3.4 Delslutsatser 
De förmågekrav som redovisats ovan visar på stora skillnader i de förmågor 
som erfordras av ett framtida luftvärnssystem. Ett luftvärnssystem som skall 
klara av punktskyddsuppgifterna måste både ha korta skjuttider och kunna 
genomföra snabba målväxlingar på korta avstånd. Omladdning måste kunna 
ske snabbt för att kunna ha hög mättnadsförmåga. Systemet skall samtidigt ha 
tillräckligt lång räckvidd för att kunna bekämpa vapenplattformar på ett 
                                                 
121 Bild från föreläsningsunderlag presenterat av mj Håkan Ekvall, Lv 6 UtvE, vid FHS 2005-
01-17. 
122 Försvarsmakten, Lv 6, Delrapport 3 - Studien målbild lv 2014, sidan 33.  
123 Ibid.   
124 Ibid.   
125 Bild från föreläsningsunderlag presenterat av mj Håkan Ekvall, Lv 6 UtvE, vid FHS 2005-
01-17. 
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avstånd som innebär att dessa ej hunnit släppa sin vapenlast. Klarar systemet 
av detta så löses punktskyddsuppgifterna. För att ett system skall kunna lösa 
den yttäckande uppgiften krävs att det skall kunna bekämpa på långa avstånd. 
Detta innebär att systemet skall dimensioneras för detta och ger att skjuttider 
kan bli mycket långa, och målväxling ej kan genomföras snabbt. Används till 
exempel robotar innebär dessa skjutavstånd stora robotar vilket inte underlättar 
hanteringen, till exempel vid omladdning.  Ett system som skall kunna fungera 
som missilskydd för punktobjekt måste först och främst kunna hantera mål som 
kommer med mycket hög hastighet.  
 
Sammantaget innebär detta att det blir svårt att kombinera delkomponenternas 
olika krav i ett enda luftvärnssystem. Det kommer med stor sannolikhet krävas 
olika luftvärnssystem med olika prestanda, för att leva upp till 
luftvärnskonceptet. 
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4 HPM 

4.1 Inledning 
Tänk på en mobiltelefon. Du vet att du måste stänga av den när du skall ut och 
flyga med ett flygplan. Du har säkert även lagt märke till de störningar som en 
mobiltelefon åstadkommer på högtalarna till en radio eller stereo, när 
mobiltelefonen sänder ut sin kontrollsignal till närmaste basstation. Kanske har 
du även lagt märke till den störning som mobiltelefonen åstadkommer på 
radio- och stereohögtalare precis innan den börjar ringa. Detta är några 
exempel på den elektromagnetisk strålning som finns överallt, och det visar 
även vilken påverkan som elektromagnetisk strålning har på elektriska 
komponenter. Dessa störningar som detta är tecken på, uppstår redan vid en 
fältstyrka på ett hundratal V/m.126 
 
Dessa elektromagnetiska störningar finns överallt i vårt moderna samhälle och 
påverkar övrig elektronik i vår omgivning i mer eller mindre stor utsträckning.  
 

 
Figur 10: HPM, Högeffektpulsad Mikrovågsstrålning, är en delmängd av den totala 
elektromagnetiska miljön, som kan delas upp i naturligt betingade såsom statisk elektricitet 
(ESD) och åska samt mänskligt betingade såsom nukleär-EMP (NEMP), HPM, radio- och 
radarfrekventa fält. De mänskligt betingade kan vidare delas upp i sådana som framsprungit 
(helt eller delvis) uppsåtligt, t.ex. HPM, och sådana vars eventuellt störande inverkan (EMI) är 
en oavsiktlig bieffekt av dess nyttofunktion (radio, strålning från datorutrustning m.m.).127 

 
                                                 
126 Henrik Moberg och Åke Wiss (redaktörer), 2001, FOI orienterar om elektromagnetiska 
vapen och skydd, (Stockholm, FOI), sidan 61. 
127 Bild och bildtext hämtad från FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 
50. Copyright FOI. Publicerad med tillstånd av FOI. 
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Det är denna elektromagnetiska påverkan, dessa störningar, som denna del av 
uppsatsen kommer att handla om. Störningar som är konstruerade att störa eller 
förstöra elektriska komponenter.  
 
Högeffektpulsad Mikrovågsstrålning, eller High Power Microwaves på 
engelska, gemenligen kallat för HPM, är en del av det elektromagnetiska 
spektrumet och finns till stor del i samma frekvensområde som radarvågor. För 
att skilja HPM från radarvågor, anges ofta 100 MW som den under 
effektgränsen för HPM. De flesta radarstationer och övriga konventionella 
mikrovågskällor har inte toppeffekter vid källan över 100 MW. 
 Tabell 2: Typiska parametrar för HPM-strålning.128 

Egenskaper Värden 
Bärvågsfrekvens, f0 0,3 – 300 GHz 
Pulseffekt, P ≥ 100 MW 
Pulsrepetitionsfrekvens, prf Enkelpuls eller skurar av pulser med minst 

ett tiotal pulser med en prf > 100 Hz 
Pulslängd, τ  100-tals ps till 10-tals µs 

  
Dessa parametrar kan ses som riktvärden eftersom det inte finns en generellt 
accepterad definition på detta område.129 
 
Det huvudsakliga syftet med HPM-vapen är att störa ut eller förstöra de 
elektroniska komponenterna i elektriska system hos målet.130 Även om 
komponenterna i ett system ej förstörs, utan utsätts för en störning, kan detta 
orsaka stora problem. Konsekvenserna kan bli stora för ett flygplan eller en 
robot som utsätts för en dylik störning. Eventuella feleffekter kan exempelvis 
vara bitfel som uppstår, det interna datorsystemet måste startas om med mera. 
Elektroniska komponenter som är oskyddade, störs vid låga elektriska 
fältstyrkor, såsom telefonexemplet ovan visar på. De elektroniska 
komponenterna blir förstörda då den energi som de absorberar, förmår att 
smälta eller på annat vis skada halvledarmaterial eller ledningsmönster.131 

                                                 
128 Håkan Andersson, FOI-rapport 1999, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning 
(HPM), (Linköping, FOI) sidan 11 
129 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 36. 
130 Henrik Moberg och Åke Wiss (redaktörer), FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och 
skydd, sidan 61. 
131 Ibid. sidan 51. 
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Det finns några orsaker till att HPM utgör ett ökande hot mot både militära och 
civila applikationer: 
 

• Den ökande användningen av elektroniska komponenter även i 
säkerhetskritiska funktioner i till exempel ABS-system på bilar eller 
flygkontrollsystem.132 

• De snabbare och allt mer miniatyriserade, och härmed allt känsligare, 
elektroniska komponenterna. 

• Trenden mot reducerad skärmverkan på grund av elektriskt halv- eller 
oledande material som används till de höljen som omger de 
elektroniska komponenterna.133 

4.2 Konstruktion och uppbyggnad 
Rent generellt kan ett vapen som använder HPM sägas vara uppbyggd av fyra 
huvudbeståndsdelar, vilka är följande: kraftkälla, pulsgenerator, 
mikrovågskälla och en antenn för överföring av HPM-pulsen till luften. 
 
 
 
 
 

Figur 11: Principskiss på ett  HPM-vapens  uppbyggnad, bestående av kraftkälla, 
pulsgenerator, mikrovågskälla och antenn. 

4.2.1 Kraftförsörjning 
Kraftkällan kan delas upp i två underenheter. För det första finns en primär 
källa, det kan vara kemisk energi i form av drivmedel, mekanisk energi i ett 
svänghjul, eller elektrisk energi i ett batteri.134 Den andra delen, om den 
behövs, krävs för att omvandla den primära energin till elektrisk energi. 
Kraftkällan har som uppgift att säkerställa att acceleration av elektroner i 
mikrovågskällan möjliggörs. Strävan är att erhålla hög acceleration av 
elektroner i fas, vilket vanligen uppnås av ett högt elektriskt fält.135 För att 
åstadkomma ett elektriskt fält krävs det hög elektrisk spänning. Det elektriska 
aggregat som driver HPM-källan måste kunna leverera hög elektrisk effekt, 
oftast antingen en hög ström eller en hög spänning.136  
 

                                                 
132 Mats Bäckström och Karl Gunnar Lövstrand, augusti 2002, Susceptibility of electronic 
systems to high power microwaves: Summary of test experience, Publicerad i IEEE Transaction 
on electromagnetic compability, augusti 2004. 
133 Henrik Moberg och Åke Wiss (redaktörer), FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och 
skydd, sidan 51. 
134 Sten E Nyholm och Anders Larsson, 2005, Vircator study for high power microwave 
warhead application, (Tumba, FOI), artikel presenterad vid MilTech 2, Stockholm, 25-26 
oktober 2005. 
135 Henrik Moberg och Åke Wiss (redaktörer), FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och 
skydd, sidan 52.  
136 Ibid.   
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Den kraft som krävs för att uppnå den höga effekt som behövs, kan skapas på 
två olika sätt, och det är antingen genom apparat- eller sprängämnesgenererad 
kraft.137 Med detta avses att apparatgenererad kraft används i stationära eller 
mobila system, där man kan använda en ordinär kraftkälla såsom en 
dieselmotor med tillhörande generator. Sprängämnesgenererad kraft används i 
granater eller robotar för att skapa den energi som krävs. Apparatgenererad 
kraft använder en generator som drivs av en förbränningsmotor, för att skapa 
den kraft som erfordras. För att denna generator skall kunna ge tillräcklig kraft 
för att generera HPM-pulser i GW-området och högre, måste motorn som 
driver generatorn vara på flera hundra kW.138 Sprängämnesgenererad HPM 
utnyttjar den höga energitätheten som finns i ett explosivämne för att generera 
den kraft som erfordras. Denna sista form av kraftgenerering används främst i 
utskjutna granater och robotar. När dessa har nått målet exploderar 
sprängämnet och genererar den kraft som erfordras för att skapa en HPM-puls 
på plats. 

4.2.2 Pulsgeneratorer 
Syftet med pulsgeneratorn är att den skall anpassa den elektriska pulsen som 
kommer från kraftkällan, innan den skickas vidare till mikrovågskällan, så 
pulsen möter kraven som mikrovågskällan ställer.139 En pulsgenerator kan 
utgöras av till exempel en kondensatorbank, som laddas upp av 
kraftförsörjningssystemet och som öppnas när spänningen blivit tillräckligt hög 
och laddar ur elektronerna ned till mikrovågskällan. Det finns huvudsakligen 
två sätt att generera högspänningspulsen på. Antingen induktiva med en 
mellanlagringsinduktor och switchar, eller kapacitiva med kondensatorbankar 
och dessa två sätt kan ibland kombineras i pulsformade nätverk.140 Det är 
viktigt att urladdningen sker så snabbt som möjligt. Utvecklingen i dag går mot 
korta pulser och då krävs att pulsgeneratorn urladdas snabbt för att erhålla 
snabba stigtider när pulsen skapas i mikrovågskällan. Två viktiga skäl till att 
skapa HPM-pulser som är korta är följande. Det första skälet är att pulsen kan 
hinna passera igenom utrustning som skyddar ingångar till sensorer. Det andra 
skälet att vid korta pulser så hinner det inte bli överslag i luften när pulsen går 
över till luften.   

4.2.3 Mikrovågskälla  
Ändock är mikrovågskällan på något vis själva kärnan i olika HPM-
applikationer, för det är här som själva mikrovågspulsen bildas. 
Kraftförsörjningssystem och pulsgeneratorer skapar förutsättningarna, medan 
mikrovågsledare och antenner säkerställer att pulsen kan komma ut i luften, 
men det är i mikrovågskällan den skapas. Det finns ett antal olika 
mikrovågskällor såsom Gyrotron, Klystron, MILO, vandringsvågrör och 

                                                 
137 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 18. 
138 Henrik Moberg och Åke Wiss (redaktörer), FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och 
skydd, sidan 55. 
139 Sten E Nyholm och Anders Larsson, 2005, Vircator study for high power microwave 
warhead application. 
140 Information erhållen av Sten E Nyholm 2005-11-07. 
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Virkator för att ge några exempel.141 En HPM-källa skapar mikrovågsstrålning 
genom att accelerera elektriska laddningar, elektroner, och man eftersträvar att 
ge dem hög acceleration i fas.142 Dessa mikrovågskällor levererar pulser som 
har pulslängder från 10 ns upp till några µs och med toppeffekter upp några 
tiotals GW.143 Med dessa höga effekter blir pulsrepetitionsfrekvensen låg, och 
ligger på upp till ett tiotals Hz. Dagens vanligaste HPM-källor har låg 
verkningsgrad, och den är som högst på upp till max 10 %.144  
 
HPM-källor kan generera smalbandig eller bredbandig strålning. Smalbandig 
mikrovågsstrålning åstadkoms genom att accelerera elektroner i 
vakuumkavitet, där elektronerna fås att svänga i fas på en definierad 
frekvens.145 För att dessa pulskällor skall bli effektiva krävs vakuum och 
högspänningspulser på hundratals kV. Bredbandiga HPM-pulser kan 
åstadkommas genom att accelerera elektronerna i metalliska ledare.146 Genom 
att använda dessa metalliska ledare som antenner och förse dem med snabba 
strömbrytare, till exempel kan instabiliteter i ett gasplasma användas, kan en 
pulsformning åstadkommas.147 I kombination med sprängämnesdrivna 
elpulsgeneratorer (EMG) kan dessa anordningar troligen göras så pass 
kompakta att de kan bli HPM-stridsdelar av granatstorlek.148 
 
För att kunna få HPM-vapen med lång räckvidd bör den utsända effekten vara 
så hög som möjligt. Den forskning och utveckling som sker rörande 
mikrovågskällor för generering av mikrovågor, pekar mot källor som kan 
generera effekter upp till hundratals GW. Det rör sig även om energinivåer upp 
till kJ/puls och pulsrepetitionsfrekvenser på ett tiotals kHz.149 

4.2.4 Vågledare 
Vågledarens uppgift är att föra mikrovågspulsen från kraftkällan till en antenn 
eller rakt ut i luften. Vågledaren är vanligen ett cirkulärt eller rektangulärt rör, 
där mikrovågen propagerar, och detta rör är vanligen vakuumfyllt, men det kan 
även vara fyllt med en gas.150 I en hålrumsvågledare kan endast TM-vågor 
(Transverse Magnetic, inget magnetiskt fält i vågledarens längdriktning), 
och/eller TE-vågor (Transverse Electric, inget elektriskt fält i vågledarens 
längdriktning) propagera. TEM-vågor (Transverse ElectroMagnetic, inget 
magnetiskt eller elektriskt fält i vågledarens längdriktning) kan det inte.151 
TEM-vågor kan inte propagera i hålrumsvågledare, men däremot kan de 
                                                 
141 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 37. 
142 Henrik Moberg och Åke Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, 
sidan 52. 
143 Ibid.  
144 Ibid. sidan 54. 
145 Ibid. sidorna 52-53. 
146 Ibid. sidan 53. 
147 Ibid.  
148 Ibid. 53. 
149 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 34. 
150 Bo Johansson, FOI-rapport 2003, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, (Tumba, 
FOI), sidan 10. 
151 Ibid. sidorna 10 och 71. 
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propagera i en koaxialkabel, vilken också är en vågledare.152 De dimensioner 
som en vågledare har, gör att elektromagnetiska fält under en viss frekvens inte 
kan propagera i vågledaren. Denna frekvens kallas för gränsfrekvens.153 Den 
mod (med mod avses TM- och TE-vågorna enligt ovan) med lägsta 
gränsfrekvens är den dominanta moden, och den mod som vanligen används.154 
När det gäller gränsfrekvensen är det egentligen våglängden som är intressant. 
Detta är intressant när det gäller dimensionering av vågledaren. Det gäller att 
dimensionera vågledaren så för långa våglängder av den önskvärda moden inte 
kan propagera.155 Det gäller att göra vågledaren av rätt längd redan vid 
konstruktionen.156  
 
Mikrovågorna propagerar inte opåverkade i vågledaren eftersom dess väggar 
har begränsad konduktans och det kommer kontinuerligt bli en effektförlust när 
vågen breder ut sig i vågledaren.157 Även ytjämnheten på vågledarna påverkar 
effekten och när ojämnheterna på ytan är av samma storleksordning som den 
elektromagnetiska vågens utbredningsdjup så blir effektförlusten större.158 

4.2.5 Antenner 
Förvisso skulle mikrovågorna kunna gå direkt från vågledaren och vidare ut i 
luften, men detta är ett ganska opraktiskt arrangemang, det är bättre att använda 
en antenn. Syftet med att använda en antenn är att erhålla riktverkan och en 
förstärkning av utsänd effekt i samma riktning. För att förstå meningen med en 
antenn, skall vi först titta på en rundstrålande (isotrop) antenn, som strålar ut 
lika mycket energi åt alla håll. En jämförelse kan göras med en glödlampa, som 
strålar ut ljus i alla riktningar.  
 
En isotrop antenn får en effekttäthet i fjärrzonen, från antennen, åt alla 
riktningar, och så även i målet, som är: 
 

24 R
PSm π

=  [W/m2]   ( 1 ) 

 
 P = Utstrålad effekt från sändarantenn 
 R = Avståndet till målet 
 
Används däremot en så kallad riktantenn, erhålls en riktverkan som ger högre 
effekttäthet i vissa riktningar och lägre i andra riktningar. Detta kallas för 
antennens riktverkan, eller även dess direktivitet ”D”. 
 

                                                 
152 Ragnar Ottosson, 1999, Kompendium i fältteori, (Stockholm, FHS), sidan 4:3. 
153 Bo Johansson, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, sidan 10. 
154 Ibid.  
155 Terje Holmgren, FOI-rapport 2002, Några frågor rörande antenner för HPM-
tillämpningar, (Linköping, FOI), sidan 12. 
156 Ibid.  
157 Bo Johansson, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, sidan 12. 
158 Ibid.  
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Direktiviteten definieras som förhållandet mellan en antenns effekttäthet i 
riktningen med maximal effekt, och en isotrop antenns effekttäthet och detta på 
samma avstånd: 
 
 

mS
SD =  [ggr]    ( 2 ) 

 
Eftersom alla antenner har en viss resistans och reaktans, kommer ej all effekt 
som tillförs antennen att reflekteras ut i luften, utan det blir en viss förlust. 
Detta innebär att antennen har en viss verkningsgrad ”η”.  
Detta leder oss till att vi kan räkna ut vilken förstärkning av effekten som en 
antenn kan ge i en riktning i förhållande till den isotropa antennen. 
 
Antennens antennförstärkning ”G” (gain) i en viss riktning definieras som: 
 

DG η=  [ggr]    ( 3 ) 
 
Detta gör att effekttätheten på ett visst avstånd från en antenn kan räknas ut 
enligt: 
 

24 R
PGS
π

=  [W/m2]   ( 4 ) 

 
 P = Utstrålad effekt från sändarantenn 
 G = Sändande antenns förstärkning 
 R = Avståndet till målet 
 
Dock kan D ≈ G sägas gälla vid fall där mikrovågor används, eftersom η ≈ 1 
vid höga frekvenser.159 Orsaken till detta är att effektiva antenner måste ha 
dimensioner av samma storleksordning som det är i den aktuella våglängden. 
Vid låga frekvenser och härmed långa våglängder, så erfordras stora antenner 
och dessa har större resistans och härmed högre effektförluster.160  
 
Det finns några olika antenntyper som kan användas och där en hornantenn är 
en naturlig avslutning på en öppen vågledare.161 Till varje frekvens finns det en 
optimal storlek på en hornantenn. 162 Det finns egentligen ingen begränsning på 
hur stor direktivitet/riktverkan som en hornantenn kan få, men dess 
dimensioner blir som en konsekvens, ganska snart stora.163 
 
Ett sätt att öka förstärkningen på den utstrålade effekten från hornantenn utan 
att den blir för stor är att kombinera den med en reflektorantenn. Genom att 
                                                 
159 Ragnar Ottosson, Kompendium i fältteori, sidan 3:5. 
160 Ibid.  
161 Terje Holmgren, Några frågor rörande antenner för HPM-tillämpningar, sidorna 14 och 
15. 
162 Bo Johansson, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, sidan 24. 
163 Terje Holmgren, Några frågor rörande antenner för HPM-tillämpningar, sidan 15. 
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använda en reflektorantenn, så behöver inte hornantennen ha en hög 
förstärkning, utan den antennen kan hållas liten.164 Genom att öka reflektorns 
diameter, om det rör sig om en parabolreflektor, så kan förstärkningen öka med 
6dB och härigenom så ökar verkansavståndet, eftersom verkansavståndet är 
linjärt beroende av antennens dimension.165 Skall man samtidigt generera 
smala lober, kräver det att antenndimensionerna är stora räknat i våglängder. 
 
Det finns även samverkande antenner, som vanligen kallas gruppantenner. 
Dessa samverkar genom att ett flertal antennelement strålar i fas med samma 
frekvens mot samma mål.166 Detta innebär att den totala elektriska fältstyrkan i 
målet är summan av det totala antalet antenners elektriska fältstyrka.167 När det 
gäller samverkande antenner är det av största betydelse att dessa placeras rätt, 
och matas med rätt fas i förhållande till varandra. Genomförs det inte kommer 
antennerna att motverka varandra istället för att samverka och 
verkansavståndet minskar.168  
 
Antenner kan inte dimensioneras så den förstärkning som antennen ger, 
resulterar i mycket stor effekttäthet/elektrisk fältstyrka. Blir fältet för stort för 
det medium som vågen propagerar igenom, kan mediets molekyler ryckas 
sönder till ett ledande plasma, det blir helt enkelt ett överslag i mediet.169 Vid 
en antenn skall mikrovågorna sändas ut i luften och luftens elektriska 
hållfasthet är cirka 2,7 MV/m (20 GW/m2) vid en pulslängd av 0,1 µs.170 Dock 
kan nivån vara lägre vid en gränsyta, som till exempel ett fönster, det vill säga 
en övergång mellan två medier.171 För att minska risken för överslag vid 
antennen finns det några åtgärder att vidta. Pulslängden kan göras så pass kort 
att det inte hinner bli överslag.172 Man kan skapa vakuum där strålningen 
kommer ut, och då krävs det att mikrostrålningen joniserar metallen i antennen 
innan överslag kan ske.173 Problemet här är att någon gång måste vakuumet 
övergå till luft och då kan överslaget ske vid detta så kallade fönster istället. Ett 
tredje sätt är att spruta ut en skyddsgas, till exempel svavelhexaflourid (SF6), 
runt antennen vid avfyringstillfället. Härigenom kan den kritiska nivån innan 
det sker ett överslag, ökas med 3-4 gånger.174 Bäst blir det naturligtvis om 
dessa tre sätt kan kombineras på något vis. 
 
Ett problem med att använda ett antennriktat vapen är att det uppstår sido- och 
baklober med stora elektromagnetiska fält. Detta kan orsaka problem för egna 
styrkor, och dessa problem benämns i HPM-kretsar för fratricide och 

                                                 
164 Terje Holmgren, Några frågor rörande antenner för HPM-tillämpningar, sidan 20. 
165 Bo Johansson, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, sidorna 29 och 59. 
166 Ibid. sidan 30. 
167 Ibid.  
168 Ibid. sidan 32. 
169 Terje Holmgren, Några frågor rörande antenner för HPM-tillämpningar, sidan 10. 
170 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 18. 
171 Sten E Nyholm, information erhållen av Nyholm 2005-11-07. 
172 Bo Johansson, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, sidan 46. 
173 Ibid. sidan 47. 
174 Ibid.  
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suicide.175 Fratricide innebär oavsiktlig skadeverkan på egna förband eller egen 
personal, och detta sker med anledning av strålning från HPM-vapnet. Genom 
att konstruera och använda antenner med hög bak- och sidlobsundertryckning, 
kan detta problem minskas.176 En annan lösning är att använda vapnet i 
områden där inga egna förband finns, utan endast motståndaren.  Begreppet 
suicide innebär att systemet oavsiktligt skadar sig själv av sin egen emitterade 
puls.177 Detta problem kan lösas genom att skärma eller stänga ned subsystem 
när själva HPM-pulsen emitteras.178 

4.3 Vädrets/atmosfärens/markens inverkan 
I vakuum och där det inte finns några former av hinder på vägen fram till 
målet, så påverkas inte mikrovågorna som har sänts ut från antennen av 
någonting, utan kan opåverkade nå fram till målet. Detta gör att effekttäthet 
enligt formel 4 ovan kan uppnås i målet. 
 
Då fältstyrkan är kopplad till effekttätheten enligt följande: 
 

0

2

Z
ES =  [W/m2]   ( 5 ) 

 
 E = Elektrisk fältstyrka 
 Z0 = Vågimpedansen i vakuum ≈ 377 [Ω] 
 
Kan den elektriska fältstyrkan i målet beräknas enligt följande: 
 

π4
1 0PGZ
R

E ∗=  [V/m]  ( 6 ) 

 
Även om formlerna ovan använder sig av vågimpedansen i vakuum, kan de 
med god approximation användas på jordytan. Även om det är luftmål som 
skall bekämpas, så kan marken mycket väl påverka vågens utbredning mot 
målet. Den inverkan som atmosfären, nederbörd och marken har på 
mikrovågens utbredning är det att de dämpar vågens utbredning. Ett undantag 
finns när det gäller markens inverkan, men mer om det längre ned.  
 
Atmosfärens och nederbördens dämpaning av vågens utbredning, blir större, ju 
högre frekvens det är på mikrovågen. Nederbörd och dimma dämpar 
mikrovågens utbredning och reducerar fältstyrkan i målet, och ju kraftigare 
nederbörd, desto större dämpning av vågen. Används frekvenser under 10 
GHz, ger nederbörden ingen större inverkan, utan den största dämpningen blir 
det vid häftiga skyfall, och då rör det sig om någon dB/km.179 Den dämpning 

                                                 
175 James Benford och John Swegle, 1992, High-power microwaves, (Norwood MA, Artech 
House), sidan 20. 
176 Ibid.  
177 Ibid.  
178 Ibid.  
179 Bo Johansson, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, sidan 43. 
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som atmosfären ger upphov till på mikrovågor beror främst på 
resonansfenomen med vattenånga och syremolekyler, och för frekvenser under 
10 GHz kan dämpningen approximeras med 0,006 dB/km.180Av detta kan 
utläsas att atmosfären och vädret ej påverkar mikrovågens utbredning i någon 
större utsträckning. 
 
Ett större problem är markens påverkan på mikrovågen, då fenomenet med 
markreflektion kan uppstå. 
 
Sändarantenn        Mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 12: Principbild för direktvåg och markvåg. 

Enligt principbilden ovan, kommer målet att träffas av både en direktvåg och 
en reflekterad markvåg. Det är inte alltid fenomenet uppstår, men det måste 
belysas. Markvågen kan ge upphov till dämpning eller förstärkning av 
mikrovågen, och detta bygger på interferens mellan direktvågen och 
markvågen.181 För att interferens skall uppkomma erfordras att de två vågorna 
befinner sig samtidigt vid målet. Om de gör det, kan det ge upp till 40 dB 
dämpning, men det kan även ge cirka 5 dB förstärkning.182 

4.4 HPM som vapen 

4.4.1 Allmänt 
Den grundläggande idén när det gäller att använda HPM som vapen, är den att 
effekten skall lämna en HPM-källa, gå igenom luften och slutligen träffa sitt 
mål. I målet skall effekten/energin orsaka skada så målet ej kan utföra sin 
uppgift, eller orsaka sådana störningar att lösandet av uppgiften försvåras. 

                                                 
180 Bo Johansson, HPM-strålningens utbredning från källa till mål, sidan 39. 
181 Ibid. sidan 41. 
182 Ibid. sidorna 41-43. 
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4.4.2 Indelning av HPM-vapen 
HPM-vapen kan delas in efter storlek och följaktligen blir det även efter den 
uteffekt som vapnen i dessa underavdelningar kan generera. Stefan 
Silfverskiöld har delat upp HPM-vapen enligt följande: Stationära system, stora 
mobila system och små högintensiva system, där de små systemen kan 
uppdelas i: granater, substridsdelar i robotar och i lågfrekventa pulsvapen.183  
 

Stationära
system

Stora mobila
system

Granater Substridsdelar
i robotar

Lågfrekventa
pulsvapen

Små högintensiva
system

HPM-vapen

 
Figur 13: HPM-vapen kan vara stationära eller stora mobila system, små högintensiva 
system såsom granater eller substridsdelar i robotar eller lågfrekventa pulsvapen.184  

En av de första bilderna man kanske ser framför sig, är system med stora 
antenner som skickar ut mikrovågsstrålning i luften mot inkommande mål. 
Stationära system och stora mobila system krävs för att kunna åstadkomma 
mikrovågspulser som kan förstöra skyddade elektroniska komponenter på 
åtminstone några hundra meters avstånd.185 För att kunna klara av detta måste 
systemet kunna leverera mikrovågsstrålning på cirka 10 GW pulseffekt under 
någon eller några tiondels mikrosekunder.186 Generering av höga uteffekter 
kräver att systemet får en volym på några kubikmeter och kommer att väga 
några ton med en relativt stor riktantenn.187 
 
Små högintensiva system som kan generera HPM kan finnas i granater och 
som substridsdelar i robotar, och kan väga från något kilo till ett hundratal kilo. 
Den kompakthet som detta innebär kan åstadkommas genom att använda 
explosivämnen för att generera den elektriska effekt som krävs. Exempel på 
generatorer som kan åstadkomma detta är den sprängämnesdrivna 
piezoelektriska generatorn och den sprängämnesdrivna 
magnetflödeskomprimeraren (Explosive Magnetic flux compression Generator 
EMG).188 Dessa stridsdelar kan levereras i närheten av målet med robotar eller 
                                                 
183 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 38 
184 Bild och bildtext hämtad från Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic 
Pulse and High Power Microwaves on Military Electric Systems, sidan 38.  
185 Ibid.  
186 Ibid.  
187 Ibid.  
188 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidorna 56-58. 
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med granater som skjuts ut med vanliga utskjutningsanordningar. På både 
granater och robotar kan en antenn fällas ut när HPM-pulsen genereras för att 
härigenom erhålla en större riktverkan. På grund av de små dimensionerna som 
en dylik antenn måste ha, så blir riktverkan sämre än vad den kan bli på större 
system.189 Dessa substridsdelar är bedömda att kunna förstöra oskyddad 
elektronik på ett avstånd upp till några km, men skyddad elektronik kan 
påverkas endast upp till ett avstånd på 100 meter.190 Dock visar viss forskning 
på att verkansavståndet för granatstridsdelar ligger på ett tiotal meter utan 
avancerade antenner.191  
 
I robotar som har en stridsdel som väger mer än 50 kg, finns det utrymme och 
möjlighet att använda till exempel en virkator eller MILO för generering av 
HPM och härigenom erhålls en mikrovågspuls som är väldefinierad i 
frekvens.192 I riktigt stora robotar med en stridsdel på flera hundra kg kan en 
HPM-puls med en effekt på 5-10 GW, pulslängd på 0,1 ms och energinivå på 
0,5-1 kJ åstadkommas med ett EMG-system.193 Förses en sådan robot med en 
antenn som fälls ut under någon millisekund när HPM-pulsen genereras, kan en 
sådan puls ha en förstörande verkan även mot skyddade elektriska system på 
flera hundra meters avstånd.194 
 
Lågfrekventa pulsvapen lämpar sig bäst för sabotageverksamhet och polisiära 
tillämpningar, som att använda dem vid vägspärrar för att stoppa fordon.195 Jag 
kommer fortsättningsvis inte beröra den del av HPM-tillämpningar i någon 
större utsträckning. 

                                                 
189 Ibid. sidan 56. 
190 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidorna 38-39. 
191 Sten E Nyholm, information erhållen av Nyholm 2005-11-07. 
192 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 39. 
193 Ibid.  
194 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 57. 
195 Ibid.  
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4.5 Verkan i målet 

4.5.1 Allmänt 
Det är de elektroniska komponenterna som påverkas av de mikrovågor som har 
sänts ut. De verkanseffekter som HPM har på elektroniska komponenter är 
antingen störning eller förstöring av dessa komponenter. 
 

Figur 14: Bild utvisandet sambandet mellan olika verkansformer196 

För att erhålla verkan i målet krävs det inte alltid att de elektroniska 
komponenterna förstörs, utan det kan mycket väl räcka med att de störs. 
Datorer kan råka ut för systemfel och måste startas om, bitfelen blir mer 
talrika, signalbehandlingsutrustningar kan påverkas, innehåll i minneskretsar 
kan ändras, och så vidare.197 Vad avser förstöring av elektroniska 
komponenter, så uppstår permanenta skada när den absorberade energinivån är 
så hög, att den förmår att smälta eller förstöra komponenter eller 
ledningsmönster på annat sätt.198  
 
För att HPM skall kunna verka, i vårt fall på en kryssningsmissil, krävs att 
vågorna tar sig in i objektet ifråga och det göres genom framvägskoppling eller 
bakvägskoppling.  

4.5.2 Framvägskoppling 
Begreppet framvägskoppling används för att beskriva att mikrovågsstrålningen 
tränger in i målet genom öppningar i objektet som är avsedda för att ta emot 
eller sända ut elektromagnetisk strålning.199 Det kan vara öppningar för 
antenner eller olika sensorer. Framvägskoppling kan i sin tur indelas i första 
slaget eller andra slaget. Framvägskoppling av det första slaget inträffar när 
den utsända mikrovågsstrålningen från HPM-vapnet är inom samma 
frekvensområde som det målet nyttjar i sina delsystem.200 Koppling av det 
andra slaget sker när inträngning i målet sker via ett delsystem som arbetar 
inom ett helt annat frekvensområde, det kan till exempel vara inträngning via 

                                                 
196 Bilden är från Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning 
(HPM), sidan 19. 
197 Ibid. sidan 20. 
198 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 51. 
199 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 12. 
200 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 67. 
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linssystemet i ett IR-system.201 För att inträngning i målet skall vara optimal 
erfordras utöver att frekvensområdet är detsamma, även att de bägge systemens 
antenner är riktade mot varandra, så att inträngning sker via mottagarens 
huvudlob och inte dess sidolob.202 I militära applikationer finns det oftast 
någon form av skydd i de sensorer och antenner som används, vilket i sin tur 
kan minska verkan av HPM-strålningen. 

4.5.3 Bakvägskoppling 
Bakvägskoppling in i ett objekt uppkommer när inträngning i målet sker via 
ofullkomligheter i skalet/yttre skyddet av objektet, det kan vara skruvhål, 
kontaktdon, kabelgenomföringar, sprickor i skalet och så vidare.203 Är objekt 
inte avskärmat, så kan det ske genomträngning direkt genom skalet och 
koppling direkt till kablar kan ske.204 Även om objektet är avskärmat så kan 
genomträngning ske genom de ofullkomligheter som nämnts ovan. Det som 
gör bakvägskoppling till ett problem är att det får inte finnas några stora 
öppningar i konstruktionen, för det är där igenom som strålningen kommer in. 
Problemet blir extra stort om öppningen är i samma storleksordning som 
mikrovågsstrålningen, då kommer öppningen inte ha någon skärmande verkan 
överhuvudtaget och till och med en förstärkning av strålningen kan ske.205 
Härav följer att HPM är intressant i användarsynpunkt, eftersom öppningar för 
skruvar och displayer rör sig i centimeter- till decimeterområdet, vilket är det 
våglängdsområde som HPM använder sig av. 

4.5.4 Skadeverkan i målet 
Störning uppkommer som falska signaler hos de elektroniska komponenterna i 
systemet vilket är ett resultat av mikrovågsstrålningen de utsatts för. 
Elektroniska komponenter som är oskyddade, kan bli störd av elektriska 
fältstyrkor på några 100-tals V/m vid låga mikrovågsfrekvenser, cirka 1-3 
GHz.206 När den elektriska fältstyrkan ökar blir störningarna allvarligare, och 
när fältstyrkan har nått ett 10-tals kV/m, börjar komponenterna att förstöras och 
kan därmed inte fullgöra sina uppgifter.207 Dock är det mellan störning av 
systemen och förstöring av dem, en glidande skala. Komponenterna kan sluta 
att fungera tillfälligt men återhämtar sig efter en viss tid. Komponenterna kan 
återhämta sig med andra och felaktiga parametervärden, det kan uppstå latenta 
fel som orsakar snabbåldring av komponenterna och så vidare.208 Vad det är i 
det elektriska systemet som blir påverkat, beror inte endast på systemets 
uppbyggnad och själva HPM-vapnet. Det kan även bero på i vilken 
aspektvinkel som målet blir belyst, var någonstans i arbetscykeln som systemet 

                                                 
201 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 12. 
202 Ibid.  
203 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 44. 
204 Ibid.   
205 Ibid.  
206 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 20. 
207 Ibid.  
208 Ibid. sidan 21. 
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befinner sig och olika HPM-tålighet hos olika individer av samma sort av 
komponenter.209  
 
Störning av elektroniska komponenter beror på den effekt som systemet utsätts 
för och är inte energiberoende. Detta innebär att den elektriska fältstyrkan för 
störning är relativt okänslig för pulslängden, men varierar med våglängden.210 
 
Den absorberade effekten hos den elektroniska komponenten kan tecknas: 
 

SE
A

Z
EPs

1

0

2

∗∗=  [W]   ( 7 ) 

 
 E = Elektriska fältstyrkan (V/m) 
 Z0 = Vågimpedansen i vakuum ≈ 377 [Ω] 
 SE = Skärmverkan för det hölje i vilket komponenten är placerad 

A = Effektiv absorptionsyta hos ledningen som ansluter till 
komponenten 

 
Den effektiva absorptionsytan erhålls genom: 
 

qpGA ∗∗∗=
π

λ
4

2

 [m2]   ( 8 ) 

 
 G = Antennförstärkning 
 p = Polarisationsverkningsgraden, 0< p < 1 

q = Impedansanpassningsfaktorn, 0< q < 1, sätts oftast till 1 för att ge 
en uppskattning av den största påkänning som en elektronisk 
komponent kan utsättas för.211 

 
Genom att sända ut ett sort antal pulser efter varandra kan störningen få en 
extrem verkan på de komponenter som utsätts för den. 
 
Till skillnad från störning, är förstörelsen av elektroniska komponenter 
beroende av energin i den utsända pulsen, där energi är summan av effekt 
multiplicerat med tid. Förstörelsen av en elektronisk komponent beror oftast på 
den temperaturhöjning som är en konsekvens av den strålning som 
komponenterna utsätts för, vilket resulterar att halvledarkomponenten eller 
ledarna på den integrerade kretsen smälter.212 Exempel på en söndersmält 
ledare på en IC-krets visas på bilden nedan. 

                                                 
209 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 21. 
210 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 44. 
211 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd,  
sidorna 61-62. 
212 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 40. 
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Figur 15: Svepelektronmikroskopbild av skadad IC-krets. Ledarbredd ca 10 µm 
(Afzelius C. FMV:PROV)213 

Det är stora variationer i den energinivå som krävs för att förstöra olika 
komponenter. Dock har det rapporterats om energinivåer på 1 µJ för att 
åstadkomma förstörelse av elektroniska komponenter. Det är dock rimligt att 
utgå ifrån att energinivåer på 1mJ krävs, för att med säkerhet kunna förstöra 
halvledarkomponenter.214 Det är energinivån som åstadkommer den höga 
temperatur, som förstör de elektroniska komponenterna. Ett sätt att öka 
temperaturen är att genomföra så kallad stackning. Det åstadkommes genom att 
ha en mycket hög pulsrepetitionsfrekvens på de utsända mikrovågspulserna. 
Härigenom hinner den värme som utvecklas av en puls inte ledas bort innan 
nästa puls kommer. Temperaturnivån ökas hela tiden, tills den nivå som krävs 
för förstöring uppnåtts.215 Det krävs dock en pulsrepetitionsfrekvens på några 
kHz och däröver. 
 
När man pratar om huruvida ett elektroniskt system kan störas eller förstöras, 
är det samtidigt intressant att veta på vilka avstånd detta kan ske. Dock är det 
svårt att beräkna räckvidden vid en HPM-insats, eftersom det är ett flertal 
parametrar som påverkar räckvidden. Effekten på systemet i målet påverkas 
inte endast av frekvensen och effekten på pulsen, utan av antennförstärkningen, 
pulsreptitionsfrekvensen och pulslängden.216 Nedanstående tabell visar på 
uppskattade verkansavstånd som är baserade på erfarenheter av genomförda 
systemprovningar. Värt att notera är att de i tabellen erhållna värdena avser 
bakvägskoppling. 

                                                 
213 Bild publicerad med tillstånd av FOI. 
214 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 41. 
215 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidorna 61-62. 
216 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 42. 
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Tabell 3: Uppskattning av verkansavstånd för HPM. Tabellen avser bakvägskoppling 
för föremål med olika grad av skärmverkan.217 

Avstånd 
Effekt 

15 meter 500 meter 15 km 

10 MW Permanent skada Störning - 
10 GW Permanent skada Permanent 

skada 
Störning 

10 GW, 
skärmverkan 30 dB 

Permanent skada Störning - 

10 GW, 
skärmverkan 60 dB 

Störning - - 

 
Av tabellen kan konstateras att skärmverkan, vilken benämns SE ovan, har en 
klar inverkan på verkansavståndet. Vad avser framvägskoppling, ökar 
verkansavståndet med en faktor 10 mot oskyddade elektroniska 
komponenter.218 
 
När det gäller verkansavstånd så har de plattformsbundna systemen en stor 
fördel, eftersom de ger en möjlighet att nyttja antenner med hög 
antennförstärkning/riktverkan, vilket även gäller medelstora antenner. Givet en 
viss storlek på antennen, ökar antennförstärkningen med ökande frekvens.219 
Detta talar för att höga frekvenser, mycket högre än 1 GHz, skulle vara mer 
effektivt i verkanssynpunkt, än att nyttja frekvenser på ungefär 1 GHz.220 Den 
fördel som detta ger upphov till uppvägs dock, av att de elektroniska 
komponenterna är mindre känsliga för högre frekvenser.221 Eventuellt kan 
utvecklingen mot snabbare elektronik komma att ändra på detta i framtiden.222  
 
För att se vilken möjlig verkan som kan uppstå i ett mål, skall jag nedan 
redovisa några enkla fall som visar på vilka fältstyrke- och energinivåer som 
uppnås. Jag kommer att använda mig av två nivåer på den utsända effekten, tre 
olika avstånd till målet och detta kombineras med att de elektriska 
komponenterna är helt oskyddade, eller har ett skärmskydd på 20 dB, det vill 
säga 100 ggr skärmande verkan.  
 
 

                                                 
217 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 63. 
218 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 20. 
219 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 63. 
220 Ibid.  
221 Ibid.  
222 Ibid.  
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Jag kommer att använda mig av nedanstående värden. 
 

P = 10 eller 20 GW i utsänd effekt. Jag använder dessa effekter 
eftersom det är effektnivåer som är rimliga för HPM-vapen.   
G = 300 000 ggr förstärkning, vilket inte är orimligt med en rund 
reflektorantenn som har en diameter på drygt 2 m. Våglängden är i 
detta fall 1 cm. 
R = 10 km, 30 km och 100 km är de olika avstånden till målet, 
observera att i uträkningarna används meter. 
A = 1.0 cm2 är den effektiva absorptionsytan. 

 
Resultatet av uträkningarna, redovisas i figurerna nedan. Jag har använt mig av 
ekvationerna 4, 5, 6 och 8 som har redovisats tidigare. För att beräkna 
energinivån, har en HPM-puls som är 1 µs lång använts.   
 
I detta enkla exempel ges ändock vissa riktvärden på vad som kan 
åstadkommas. Det går naturligtvis att ändra dessa förhållanden med kortare 
eller längre avstånd till målet, andra våglängder, andra uteffekter, andra 
antenndimensioner med mera. 
 

 
Figur 16: Figuren visar elektriska fältstyrkan vid olika avstånd. 

 
För att elektriska system skall kunna störas, krävs en fältstyrka på några 100-
tals V/m. Enligt figuren ovan kan störning mot oskyddade elektriska system 
ske på långa avstånd. System som däremot är skyddade är svårare att störa och 
en störande verkan mot dem är svår att åstadkomma på avstånd över 20 km. 
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Figur 17: Figuren visar energinivån på olika avstånd. 

 
För att säkert kunna förstöra elektriska komponenter krävs energinivåer på 
cirka 1 mJ, det vill säga upp mot 1000 µJ i ovanstående figur. Enligt figuren 
går det ej att förstöra skyddade elektrisk system i de beräkningar jag gjort och 
med de värden jag använt. Oskyddade elektriska system kan sannolikt förstöras 
upp till ett avstånd på 20 km.  

4.5.5 Skydd mot HPM 
Mikrovågorna tränger in i målet via framvägskoppling eller bakvägskoppling 
och det är mot detta som HPM-skyddet skall dimensioneras. Dock kräver dessa 
inträngningssätt två olika skyddssätt.  
 
När det gäller bakvägskoppling är noggrann skärmning av största betydelse. 
Det kan vara att det yttre höljet görs så pass skärmat som möjligt, utan 
öppningar som släpper in mikrovågorna. Även ledningar in i målet kan 
skärmas eller filtreras. Ledande material har normalt en högre skärmande 
verkan med ökande frekvens, och med metalliska höljen erhålls en god 
skärmverkan ända ned i kHz-området.223 Detta visar att det är ofullkomligheter 
i det metalliska höljet, såsom beskrivet ovan, som begränsar skärmverkan och 
inte metallens fysikaliska egenskaper.224 
 
Vad avser framvägskoppling, är det av betydelse att bygga in skyddssystem i 
varje tillämpning som används av målet. Radarsystem har inbyggda 
skyddssystem mot sin egen strålning, såsom till exempel TR-rör, vilket även 
ger ett visst skydd mot HPM. För övriga system kan det införas komponenter 

                                                 
223 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 67.  
224 Ibid. sidorna 67-68. 
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som reagerar snabbt mot höga fältstyrkor och kan på detta vis spärra 
utrustningens ingång.225 
 
Skydd mot HPM kan till största del lösas av tekniska åtgärder, då 
stridstekniska och taktiska åtgärder till största del kan komplettera de tekniska 
åtgärderna.226 En ytterligare utmaning i skydd mot HPM är trenden att använda 
COTS (Commercials Of The Shelf) i militära system, och detta leder till ökad 
sårbarhet mot HPM.227 Kommersiella standardprodukter är oftast inte 
specificerade och dimensionerade för att kunna tåla mikrovågsstrålning med 
effektnivåer som redovisas i denna uppsats. 

4.6 Fördelar och nackdelar med HPM 
Det sker en stor forskning och utveckling av HPM-applikationer som kan 
nyttjas i militära tillämpningar i ett flertal länder. Den som först kommer med 
ett stort genombrott inom detta område har en fördel gentemot övriga 
intressenter. Det ger ett tekniksprång och ett övertag mot andra som inte nått 
lika långt. Dock finns det inte bara fördelar med HPM, utan även ett antal 
nackdelar och exempel på några av dessa fördelar och nackdelar redovisas 
nedan. 
 
Fördelar: 

• Angrepp kan ske i alla väder. 
• Strålningen når målet med ljustes hastighet. 
• Flera mål kan angripas utan detaljerad förhandsinformation om 

systemet som angrips. 
• Motståndaren kan ha svårt att skydda sig mot denna vapentyp. 
• Förenklad riktning och följning eftersom angrepp sker med ljusets 

hastighet. 
• Hög tillgänglighet och adaptivitet för den som har tekniken. 
• Kan angripa sofistikerade (elektronikberoende) mål med enkla medel. 

 
Nackdelar: 

• Svårt att utvärdera och konstatera skadeeffekten. 
• Risk för att slå ut egna system. 
• Skadeverkan är statistisk (vinkel- och frekvensberoende). 
• Volym och vikt kan vara stora. 
• Påverkar endast elektriskt baserade system. 
• Begränsad räckvidd hos strålningen. 
• HPM-källan kan lokaliseras genom strålningsdetektion. Detta kan 

förvisso bli svårt eftersom pulserna oftast är mycket korta. Vid repetitiv 
pulsning under längre tid kan det dock bli problem228 

                                                 
225 Håkan Andersson, Hotbildsstudie. Högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM), sidan 34. 
226 Stefan Silfverskiöld, Effects of Lightning Electromagnetic Pulse and High Power 
Microwaves on Military Electric Systems, sidan 50. 
227 Ibid.  
228 Moberg och Wiss, FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd, sidan 55. 
Tabellen är kompletterad med information erhållen av Sten E Nyholm, FOI, 2005-11-07. 
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Ur ovanstående uppräkning kan det vara värt att kommentera ett par av dessa 
fördelar och nackdelar ytterligare. Att strålningen når målet med ljusets 
hastighet gör att korta skjuttider erhålls, vilket är bra när skjutavstånden är 
korta och/eller det finns många mål som skall bekämpas på kort tid. En stor 
nackdel är svårigheterna att utvärdera och konstatera skadeeffekten. Även om 
målet har blivit träffat och satt ur funktion, kanske det inte märks och 
bekämpning av målet kan fortsätta även om det ej behövs. 

4.7 Delslutsatser 
De slutsatser jag kan dra efter denna del i min uppsats är något väsensskilda. 
HPM verkar endast mot elektroniska komponenter, vilket gör att framtiden 
talar för användandet av HPM. Detta beror på det ökade användandet av 
elektroniska komponenter och dessa komponenter blir allt känsligare. Det finns 
även ett ökat användande av standardprodukter, vilka vanligtvis inte är militärt 
specificerade och detta innebär att dessa kan ha större känslighet för HPM än 
militära dito. 
 
HPM har störst verkan mot oskyddade komponenter, då all form av skärmning 
kommer att innebära en dämpning av effekt- och energinivåerna i målet. 
Genom att använda de aperturer som finns i målet via antenner och olika 
sensoringångar, kommer man sannolikt att erhålla störst effekt i målet och 
största verkansavstånd.  
 
Den fortsatta utvecklingen visar på möjligheterna att konstruera HPM-system 
som kan ge mycket höga toppeffekter, vilket kommer att öka verkansavståndet. 
Ett problem med detta är risken för överslag i samband med övergången till 
luft. Detta är en väsentlig del i den framtida forskningen att bland annat kunna 
lösa detta problem.  
 
Avseende möjligheterna till att kunna generera HPM, kommer det att skilja 
mellan större och mindre system. De mindre systemen som finns i granater 
kommer att ge en lägre verkan, då deras räckvidd är relativt kort. Detta kan till 
viss del motverkas genom att skjuta många granater och genom att använda ett 
eldledningssystem som gör att granaterna kommer nära målet. Rörande HPM-
system som kan användas i robotar kan de ge tillräcklig verkan i målet, framför 
allt om större robotar används. Kan dessa robotar även komma nära målet, kan 
de leverera HPM-pulser som även förstör skyddad elektronik. Stora stationära 
och mobila system kan få problem med överslag om de effekter som dessa 
system levererar blir för höga. Däremot kan de leverera de effekt- och 
energinivåer som krävs för att påverka målet. Jag påvisade i mitt exempel att 
ett system kan leverera elektriska fältstyrkor som är tillräckligt höga för att 
kunna både störa och förstöra framför allt oskyddad elektronik. Jag visade även 
att ett dylikt system kan leverera de energinivåer som krävs för att kunna 
förstöra halvledarkomponenter. Vad avser skyddade elektriska system så 
sjunker verkansavståndet med ökande skärmning. Ett HPM-system kan, 
naturligtvis beroende på hur hög skärmningen är, störa elektriska system på 
ganska långa avstånd. 
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5 Användande av HPM i luftvärnskonceptet 

5.1 Inledning 
Jag kommer i denna del att använda mig av tre komponenter i 
luftvärnskonceptet för att kunna belysa och diskutera hur ett HPM-vapen kan 
nyttjas. Jag kommer inte att behandla missilskydd för punktobjekt eftersom 
detta handlar om bekämpning av ballistiska missiler, och det är ingenting jag 
har avhandlat i denna uppsats. 
 
Jag kommer att använda mig av tre systemtyper som kan användas för att 
generera verkan med HPM kryssningsmissiler, eldrörssystem, robotsystem och 
ett stort stationärt eller mobilt system. Eldrörs- och robotsystemet använder 
granater eller robotar för att bära med sig HPM-verkansdelen fram till målet 
och i närheten av kryssningsmissillen genereras HPM-pulsen. Det större 
stationära eller mobila systemet står grupperat och genererar en HPM-puls på 
plats och skickar den via ett antennsystem mot kryssningsmissilerna. 
 
Jag kommer även att föra en diskussion för att klarlägga om HPM-system kan 
användas tillsammans med luftvärnssystem. Diskussionen förs för att se om de 
olika systemen dubblerar eller kompletterar varandra. 

5.2 Punktskydd inre 
Den första komponenten handlar om att använda HPM-system vid försvar av 
ett punktföremål, det vill säga inre punktförsvar. Skyddsföremålet kan vara ett 
flertal olika objekt, exempelvis en flygbas, ett kärnkraftverk eller en camp 
någonstans i en internationell mission. Räckviddskrav för ett luftvärnssystem 
när det gäller PI, är att de helst skall kunna verka på ett avstånd upp till 10 – 15 
km. I detta exempel utsätts skyddsföremålet för ett anfall som består av upp till 
ett 20-tal kryssningsmissiler. Missilerna går mot skyddsobjektet i en sektor 
som är 1800 stor, deras hastighet är strax under ljudhastighet och de anflyger på 
höjd som är på cirka 30 - 50 meters höjd över marken för att undvika de 
vanligaste terränghindren. 
 
Det första exemplet på ett HPM-system är baserat på att använda ett 
eldrörssystem som nyttjar granater med en HPM-stridsdel i varje granat. En 
dylik granat som exploderar i närheten av målet ger tillräckligt mycket effekt 
för att kunna påverka målet, och har systemet hög eldhastighet och samtidigt 
ett bra eldledningssystem, som gör att granaterna kommer nära målet, kan 
verkan öka. Ett eldrörssystem som detta avser har tillräckligt hög eldhastighet 
och korta skjuttider, för att kunna hantera den höga mättnadsnivån, däri ligger 
inga hinder. Ett problem med eldrörssystem är att granaterna i magasinet eller 
motsvarande tar slut och måste laddas om. Ett annat problem med 
eldrörssystem är deras begränsning i räckvidd. Ett 40 mm system har en 
maximal räckvidd på 4 – 5 km. Med en större kaliber ökar räckvidden, 
samtidigt minskar eldhastigheten och ammunitionshanteringen blir tyngre och 
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mer krävande. Ett eldrörssystem är främst begränsat i sin räckvidd. Dess 
skjuttider och eldhastighet ger i detta fall inga större begränsningar. 
 
Det andra exemplet är att använda ett robotsystem med ett HPM-system 
inbyggt i roboten. Ett robotsystem kan enkelt konstrueras, så det har den 
räckvidd som erfordras i punktskydd inre. När väl roboten har nått målet kan 
den leverera en HPM-puls och kan härigenom erhålla verkan mot målet. Ett 
robotsystem och framför allt med större robotar, har kapacitet att generera 
toppeffekter på GW, vilket ger en hög verkansgrad. Kombineras detta med ett 
bra styrsystem för roboten, så den kommer nära målet innan HPM-pulsen 
genereras, är det stor sannolikhet att verkan i målet erhålls. De nackdelar som 
finns med ett robotsystem är dels den låga eldhastigheten och dels den långa 
skjuttiden. Vad avser eldhastigheten kan den förbättras genom att konstruera 
ett system som har ett antal robotar skjutklara på lavetten. Dock har även detta 
system sin begränsning, eftersom det inte går att ha många robotar på en lavett, 
omladdning måste ske relativt tidigt och det tar en viss tid. En ordinär robot har 
en hastighet som är mycket lägre än vad en projektil har, vilket gör att 
skjuttiden blir i sammanhanget alldeles för lång. I robotsystem 23 har dock 
detta förbättrats, så utgångshastigheten hos roboten är uppe i drygt 900 m/s, 
vilket avsevärt minskar skjuttiden. Detta har dock ej varit lätt att åstadkomma, 
eftersom dessa höga utgångshastigheter medför mycket stora påfrestningar på 
roboten. Ytterligare en sak som påverkar skjuttid och eldhastighet är vilket 
följesystem som används. Används ett system som kräver målföljning påverkar 
detta eldhastigheten, eftersom det egna systemet måste målfölja intill dess att 
den egna roboten kan träffa målet. Genom att använda ett system där den egna 
roboten har en aktiv målsökare kan eldhastigheten ökas. Men eldhastigheten 
begränsas dock enligt det jag skrivit ovan. Sammantaget kan det bli svårt för ett 
robotsystem att bekämpa den beskrivna mängden kryssningsmissiler på dessa 
relativt korta avstånd, med de skjuttider och eldhastigheter som ett robotsystem 
har. 
 
Det tredje exemplet är ett stationärt eller mobilt system som endast avfyrar 
HPM-pulser via en antenn. Detta system får inga problem med skjuttiden 
eftersom pulsen propagerar genom atmosfären med ljusets hastighet. Systemet 
har ej heller några problem med eldhastigheten eftersom ett dylikt system kan 
ha en hög pulsrepetitionsfrekvens och ammunitionsmängden är inga problem, 
så länge kraftförsörjningen av systemet fungerar. Enligt mitt räkneexempel 
tidigare genererar ett sådant här system tillräckligt med effekt för att kunna 
påverka elektroniken i målet. Är målet ordentligt skärmat och skyddat kommer 
dock det att bli svårare att påverka på dessa avstånd. Ett HPM-system enligt 
ovan har inga begränsningar avseende eldhastighet eller skjuttider för att kunna 
bekämpa antalet kryssningsmissiler i scenariot. 
 
Det jag har beskrivit ovan berör endast ett system som finns till försvar av 
skyddsföremålet. I ett verkligt fall kommer skyddsföremålet vara skyddat av ett 
förband med flera system, vilket underlättar skyddet av skyddsföremålet. 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2071 
ChP T 03-05 2005-11-30 
Mj Thomas Wessman  Sida 59(71) 
 

 
 

Sammantaget kan sägas om punktskydd inre, att ett robotsystem inte fyller de 
krav som finns, vilket beror på att ett robotsystem inte kan uppnå den 
mättnadsnivå som krävs. Ett eldrörssystem som använder granater uppnår 
kravet på mättnadsnivå, men i detta system är räckvidden egentligen för kort. 
Ett stationärt eller mobilt system har den räckvidd som krävs och det uppfyller 
mer än väl kraven på mättnadsnivå, samtidigt som det kan generera tillräckligt 
höga fältstyrkor på detta avstånd.  

5.3 Punktskydd yttre 
I den andra komponenten skall ett HPM-system användas för yttre 
punktförsvar. Räckvidden för ett dylikt system bör vara upp till 25 – 30 km. I 
ett PY kan även flera PI ingå. I detta fall rör det sig om ett 40-tal 
kryssningsmissiler som är på väg mot området, i övrigt enligt scenario 1 ovan. 
Även i detta scenario kommer jag att använda mig av de tre systemvarianterna 
som jag redogjorde för ovan. 
 
Ett eldrörssystem har det samma fördelar och nackdelar som jag har redovisat 
under punktskydd inre ovan. Den största skillnaden jämfört med diskussionen 
jag förde ovan, är det faktum att ett eldrörssystems begränsning i räckvidd 
ytterligare accentuerat i detta fall.  
 
När det gäller ett robotsystem som använder HPM som verkansdel är det 
några saker som skiljer det från scenariot i det inre punktskyddet. Eftersom 
verkan skall kunna ske på längre avstånd behöver ej eldhastigheten var lika 
höga som vid PI, även om den bör vara relativt hög. Med anledning av det 
ökade avståndet kommer även skjuttiderna att bli längre, men kan system som 
har samma utgångshastigheter som robotsystem 23 användas, blir det ett 
mindre problem. Robotsystem som har dessa räckviddskrav kommer sannolikt 
att bli tvungna att använda semiaktiva eller aktiva följesystem för att kunna 
bekämpa på dessa avstånd. Detta medför att dessa system blir dyrare och mer 
komplexa. En stor fördel med detta HPM-system är det faktum att HPM-pulsen 
genereras framme i målet, vilket innebär att roboten kommer att leverera 
samma effektnivå vid målet, oavsett vilket avståndet från 
utskjutningsanordningen är. 
 
Ett mobilt eller stationärt system har samma fördelar som jag diskuterat ovan 
i det inre punktskyddet. Effekten som systemet har genererat blir naturligtvis 
lägre med ökande avstånd, men även på dessa avstånd blir effekttätheten och 
den elektriska fältstyrkan tillräckligt hög, för att kunna störa oskyddad 
elektronik. Vad avser energinivån ligger den på gränsen för att den skall kunna 
ha en förstörande verkan på elektroniken. Detta är kopplat till det 
räkneexempel jag redovisat i kapitel 4.5.4. Används system med högre 
effektnivåer ökar sannolikheten för förstörande verkan i målet. Detta kopplar 
jag till det maximala avståndet för yttre punktskydd, ju närmare målet kommer 
ju högre verkan av HPM-pulserna erhålls. 
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I denna del av luftvärnskonceptet kan ett system som använder granater 
uteslutas, med anledning av dess korta räckvidd. Ett robotsystem kan inneha 
den räckvidd som krävs och kan generera de fältstyrkor som krävs, eftersom ett 
robotsystem inte är avståndsberoende, då mikrovågspulsen genereras i närheten 
av kryssningsmissilen. Troligen är dock mättnadsnivån på ett robotsystem 
något för låg. Ett stationärt eller mobilt system innehar den mättnadsnivå som 
krävs och kan på maximalt avstånd generera HPM-pulser som kan störa 
elektroniken som är oskyddad i målet. Det är mer osäkert om energinivåer för 
att kunna förstöra elektronik kan åstadkommas på 30 km avstånd. I de fall som 
de elektriska systemen är skärmade minskar verkansavstånd. Hur mycket 
kortare verkansavståndet blir, är avhängigt av storleken på den avskärmning 
som finns. 
 

5.4 Yttäckande luftvärn 
Den tredje komponenten handlar om att använda HPM-vapen som ett 
yttäckande luftförsvarssystem. När det gäller YT handlar det inte om några 
skyddsobjekt, utan om att bekämpa luftfarkoster inom ett stort område och 
räckviddskraven på ett sådant luftvärnssystem är över 150 km. Jag kommer här 
inte beskriva något specifikt anfall, utan jag konstaterar att luftfarkoster skall 
bekämpas över ett stort område. Det rör sig dock fortfarande om 
kryssningsmissiler som anflyger på låg höjd. 
 
Avseende eldrörssystem krävs egentligen ingen diskussion eftersom 
räckvidden är alldeles för kort. 
 
I denna typ av scenario är det största problemet avseende robotsystem med 
HPM-verkan, att få roboten på rätt plats. Väl på rätt plats, kommer den 
verkansdel som finns i själva roboten att vara nog så effektiv, enligt det 
resonemang jag har fört tidigare. Eldhastigheten har på detta avstånd ingen 
större betydelse, eftersom det inte krävs en hög mättnadsnivå. Kan systemet 
uppnå korta skjuttider är det en fördel i alla scenarier. På dessa avstånd 
fungerar endast aktiva eller semiaktiva system. För att semiaktiva system skall 
kunna fungera, finns det två olika förfaringssätt. För det första, om det egna 
systemet skall belysa målet, krävs, precis som jag beskrivit ovan, en 
sändarantenn på en flera hundra meter hög mast för att kryssningsmissilen skall 
kunna belysas. Det andra sättet är att en sändare i målområdet belyser 
kryssningsmissilen, så den egna roboten kan följa den reflekterade strålningen 
mot målet. Detta förfaringssätt kräver dock en väsentlig koordinering mellan 
det avfyrande systemet och det belysande systemet.  
 
Ett stationärt eller mobilt system är i detta sammanhang bland annat 
begränsat av att jordens yta kröker sig. Ett dylikt system som har en antenn 
som är placerad några meter ovanför jordytan kan inte bekämpa 
kryssningsmissiler som flyger på låg höjd, eftersom de uppträder under 
systemets höjdtäckning. För att kunna bekämpa kryssningsmissiler som 
anflyger på några 10-tals meters höjd, krävs det att HPM-källan befinner sig på 
en mast som är 100-tals meter hög, för att mikrovågsstrålningen skall kunna ha 
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de räckvidder som krävs inom denna delkomponent. Effekttätheten och 
fältstyrkan har på dessa avstånd sjunkit, men är fortfarande tillräckligt hög för 
att kunna störa oskyddade elektroniska komponenter. 
 
I detta koncept är det endast ett robotsystem som kan nyttjas, i alla fall mot 
kryssningsmissiler som anflyger på låg höjd. Ett stationärt eller mobilt system 
kan ej belysa målet, om inte en mycket hög antenn används. När det gäller 
robotsystem, ställer jag mig dock frågan om det är lämpligt att använda en 
dylik robot till bekämpning av kryssningsmissiler. En sådan långräckviddig 
robot kommer sannolikt att ha en mycket hög kostnad och är det då 
kostnadseffektivt att använda den mot kryssningsmissiler? Istället kanske en 
dylik robot skall användas för bekämpning av dyrare flygplan.  
 

5.5 HPM tillsammans med andra luftvärnssystem 
Jag kommer i följande avsnitt föra en diskussion om det går använda HPM-
system tillsammans med övriga luftvärnssystem, om de kan komplettera 
varandra, eller om de dubblerar varandra. Jag kommer i diskussionen avhandla 
robotsystem 70, 97 och 23. Jag kommer ej att diskutera robotsystem 90 
eftersom det kommer att fasas ur Luftvärnet och Försvarsmakten inom de 
närmaste åren. De andra systemen kommer att finnas kvar en längre tid och kan 
få agera tillsammans med HPM-system i framtiden.  
 
Luftvärnskanonvagn 90, som ingår i de mekaniserade bataljonerna, kommer 
inte påverkas i någon större utsträckning av HPM-system som är mobila, 
stationära eller som använder HPM-robotar. Införs granater med HPM-del 
kommer lvkv 90 att kunna öka sin verkan. Med den zonrörsammunition som 
används idag nås verkan även om granaten inte träffar målet, men det 
bomavstånd som ger verkan är mycket större med en HPM-granat.  
 
En viktig förutsättning för att luftvärnssystem skall komma till verkan, är 
invisning från en spaningsradarstation. En spaningsradarstation ger riktning 
och avstånd till inkommande luftfarkoster och de modernaste stationerna kan 
även ge höjdinformation om målet. De olika luftvärnssystem som finns i 
Luftvärnet kan ta emot lägesinformation från alla spaningsradarstationer som 
används för en gemensam luftlägesbild. Det innebär att ett HPM-system kan ta 
emot samma lägesinformation rörande målet och systemet måste konstrueras 
med det som utgångspunkt. 
  
När det gäller HPM-system som är integrerade i granater eller robotar, så 
motverkar eller dubblerar de inte andra luftvärnssystem, eftersom de är en del 
av det vanliga luftvärnssystemet. Däremot kan verkanseffekten hos dessa 
system öka, eftersom ytterligare en verkansform tillförs ett befintligt system.  
 
Robotsystem 70 är i dagsläget ett system med dager- och vackert 
väderkapacitet. Det betyder att det krävs optisk sikt till målet och systemet kan 
inte användas under mörker. Systemet saknar IR-kapacitet. En planerad 
modifiering av 70-systemet innebär att det kommer få ett IR-sikte och 
eventuellt en ny robot. Med den nya roboten kommer systemet få en räckvidd 
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på cirka 7 km och en höjdtäckning på max 5 km och det nya siktet innebär att 
robotsystemet även kan verka på natten. Dock utan allväderskapacitet eftersom 
fri sikt mot målet krävs även i mörker. Systemet har en låg mättnadsnivå 
beroende på att endast en robot åt gången kan avfyras samtidigt med en lång 
skjuttid, trots den korta räckvidden. Ett mobilt eller stationärt HPM-system 
kompletterar 70-systemet och dubblerar det inte. HPM-systemet har en längre 
räckvidd, framför allt mot oskyddade elektriska system, högre mättnadsnivå 
och kapacitet att verka under dygnets alla timmar och i alla väder.   
 
Robotsystem 97 kan verka dygnet runt och har allväderskapacitet. Systemets 
räckvidd är 40 km och höjdtäckningen är 18 km. Roboten är semiaktiv, vilket 
innebär att belysningsradarn som ingår i systemet måste belysa luftfarkosten 
under hela bekämpningsförloppet för att roboten skall träffa sitt mål. Detta ger 
som följd en låg mättnadsnivå. Med robotsystem 97´s räckvidd, kan det verka i 
övergången mellan yttre punktskydd och yttäckande luftvärn. Kravet på 
mättnadsnivå är inte lika högt för den typen av uppgifter. Tillsammans med 
HPM-system kan den gemensamma effekten av bägge systemen öka. HPM kan 
bekämpa de mål som 97-systemet ej hinner med, eftersom HPM-systemet inte 
är begränsat i skjuttider och eldhastighet. Det kan även fungera åt det andra 
hållet, på det viset att robotsystemet kan bekämpa de mål som HPM-systemet 
ej lyckas bekämpa. För att detta skall fungera krävs fungerande målfördelning 
mellan systemen. Denna fördelning används redan idag mellan jaktflyg och 
robotsystem 97 samt mellan robotsystem 97 och 70. Målfördelning sätter inga 
begränsningar i uppträdandet. 
 
Precis som 97-systemet kan robotsystem 23 verka dygnet runt och har 
allväderskapacitet. Systemet använder kommandostyrning som styrprincip och 
kan ha två robotar i luften samtidigt, men bara målfölja ett mål vilket innebär 
målväxling efter att första roboten träffat. 
Systemets räckvidd är upp till 15 km och cirka 10 km i höjdtäckning. 
Sammantaget ger det systemet en relativt låg mättnadsnivå som till del uppvägs 
av robotens snabba acceleration och höga banhastighet, vilken är jämförbar 
med en projektils. Även HPM-system och robotsystem 23 kompletterar 
varandra. Det mål som det ena systemet ej bekämpar, kan det andra ta hand om 
och vice versa. De korta skjuttider och den höga eldhastighet som HPM-system 
har, kompenserar robotsystemets brister i detta område. Även här krävs en 
fungerande målfördelning mellan systemen. Den eldledningsradar som används 
i robotsystem 23 har en väldigt smal lob och hög mätnoggrannhet som skulle 
kunna nyttjas för att ge HPM-systemet mycket bra målläge och med det bättre 
kapacitet  
 
Min slutsats är att HPM-system med en mycket hög mättnadsnivå kompletterar 
de andra systemen. Robotsystem 70 saknar allväderskapacitet vilket HPM inte 
gör, och härigenom stöder det robotsystemet. Erfarenhet inom Luftvärnet har 
visat, att det nästan alltid är en fördel om luftvärnssystem med olika förmågor 
verkar gemensamt. Genom att göra på detta vis kompletterar systemen 
varandra och täcker upp varandras svagheter. HPM-system kan ses som ett 
vanligt luftvärnssystem, men med en annan verkansform än vad robotsystemen 
har. Det kan använda samma invisning från spaningsradarn, som de andra 
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systemen och kan åläggas målfördelning enligt samma principer som 
robotsystemen. Ett problem kan vara att HPM-systemet med sina 
mikrovågspulser kan påverka de andra systemen. Dock bör det ej bli något 
större problem, om hänsyn till det tas vid gruppering av förbandet och 
systemen, man kan även avfyringsbegränsa HPM-systemet i de riktningar som 
de andra luftvärnssystemen finns.  
 
Luftvärnets verkansförmåga ökar genom att använda olika system och 
verkansformer. En motståndare måste ta hänsyn till fler faktorer när han 
planerar sitt uppdrag, vilket försvårar hans kommande verksamhet. 
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6 Slutsatser och sammanfattning  
Jag har i denna uppsats försökt utreda huruvida HPM kan användas som ett 
luftvärnsvapen mot kryssningsmissiler och i vilken av delkomponenterna i 
luftvärnskoncept ett dylikt vapen skulle kunna göra sig bäst gällande. 
 
Vad avser kryssningsmissiler är min slutsats att de i framtiden kommer att 
utgöra ett hot, och sannolikt ett ökande sådant. Jag baserar denna slutsats på 
följande. Den teknologiska utvecklingen tillsammans med risken för spridning 
av kryssningsmissiler utgör ett ökande hot. Det går att använda sjömålsrobotar 
tillsammans med kommersiella produkter, såsom GPS-system och civila 
flygmotorer för att konstruera kryssningsmissiler. Det går också att inköpa 
kryssningsmissiler på laglig väg på den öppna marknaden, bara de ej 
överskrider de exportrestriktioner som finns. Den ökade utbildningsnivån 
världen över bidrar även den till det ökade hotet, eftersom fler och fler 
individer får en kunskap om att kunna bygga kryssningsmissiler. Detta gäller 
inte endast ombyggnad av sjömålsrobotar, utan gäller även nykonstruktion av 
kryssningsmissiler. I detta avseende kommer USA att inneha ledning för 
överskådlig tid, men andra länder eller organisationer kommer ha förmåga att 
bygga egna missiler. Det ökade terrorhotet tillsammans med den ökade 
kunskapsnivån genererar ett ökat hot.  
 
I en kryssningsmissil är det elektroniken som skall störas eller förstöras för att 
kunna påverka skeendet. Utvecklingen av kryssningsmissiler bedöms ta två 
vägar. Den ena handlar om högteknologisk utveckling av kryssningsmissiler 
och den andra vägen innebär ombyggnad och modifiering av äldre missiler 
och/eller sjömålsrobotar. Den högteknologiska utvecklingsvägen går mot mer 
avancerad missiler, med höga hastigheter, låga signaturer och mer avancerade 
navigeringssystem och målsökare. Men detta innebär ett utökat användande av 
elektroniska komponenter och härmed en ökad känslighet hos 
kryssningsmissilerna. Denna ökade känslighet kan motverkas med bättre 
skyddssystem, men det är då frågan om hur pass bra dessa skydd kan bli. 
Samtidigt innebär ett ökat användande av system för att skydda elektroniken, 
ökade kostnader vilket tar bort en av fördelarna med kryssningsmissiler. En av 
de stora fördelarna, är att de är billigare än ballistiska missiler och 
stridsflygplan. En del av effekten försvinner då, om stora summor kommer att 
läggas på att utveckla avancerade skyddssystem för de elektroniska systemen. 
Kryssningsmissiler blir då inte ett billigt mängdsystem. Den andra 
utvecklingsvägen kommer att använda befintliga sjömålsrobotar och 
uppgradera dessa till kryssningsmissiler. Här kommer sannolikt kommersiella 
standardvaror användas för att uppgradera systemen och dessa varor är inte 
specificerade för påverkan av den HPM-strålning som avses i denna uppsats. 
Även dessa ombyggda missiler måste tillföras olika former av skydd för att 
kunna motverka HPM-strålningen. Dylika skydd är inga standardvaror, utan 
kan vara svårare att få tag på och samtidigt blir den ombyggda missilen dyrare.  
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Sammantaget är min slutsats, att kryssningsmissiler kan vara känsliga för 
mikrovågsstrålning med avseende på de fältstyrke- och effektnivåer som kan 
uppnås med HPM-vapen. Det finns och kommer att finnas elektriska system i 
kryssningsmissiler som är påverkbara av mikrovågsstrålning. Exempel på detta 
är GPS-system och målsökare, eftersom skyddsnivån i dessa system är låg. 
Begränsningen i påverkan ligger i hur väl de elektriska systemen i 
kryssningsmissilen kan skyddas. Även om olika aperturer skyddas på olika sätt, 
har mikrovågsstrålningen möjlighet att tränga in i missilen. 
 
Vad avser HPM-strålningen är det min slutsats att det går att konstruera HPM-
system som kan generera mikrovågsstrålning med tillräckligt höga effekt- och 
fältstyrkenivåer för att kunna störa eller förstöra elektroniska komponenter på 
de avstånd som avses i denna uppsats. Mina egna beräkningar visar på att det 
går att åstadkomma störande och förstörande verkan på oskyddad elektronik på 
ett avstånd av drygt 10 000 meter. Störande verkan kan även erhållas på längre 
avstånd mot oskyddade elektriska system. Vad avser system och elektronik 
som är skyddade och skärmade kommer verkansavståndet att minska. Hur 
mycket verkansavståndet kommer att minska beror på hur lyckat skyddet är. 
Samtidigt kan robotar konstrueras så att de kan ha en förstörande verkan med 
HPM mot skyddad elektronik på flera hundra meters avstånd.    
 
Härmed kommer jag fram till besvarandet av den frågeställning som denna 
uppsats skall svara på: 
 

• Kan luftvärnet använda HPM som en verkansform i framtida 
systemlösningar för att härigenom kunna bekämpa den del av lufthotet 
som utgörs av kryssningsmissiler? 

 
Är svaret på ovanstående fråga jakande, så tillkommer följdfrågan: 
 

• Är det i någon av de komponenter som ingår i luftvärnskonceptet som 
HPM är mer lämpligt att använda än i någon av de andra 
delkomponenterna, eller kan HPM användas lika väl i alla? 

 
 
Vad avser den första frågan, blir mitt svar ja, kanske. Det som gör att jag svarar 
kanske beror på det faktum att det är svårt att veta vilka effekterna i målet blir. 
Min slutsats är att ett HPM-system kan generera tillräckligt höga fältstyrkor 
och effekter i anslutning till och i målet, för att de elektriska systemen i en 
kryssningsmissil skall störas eller förstöras. Detta gäller framför allt oskyddade 
system. Till exempel är ingången till GPS-systemen relativt oskyddad och 
härigenom påverkas navigeringssystemet. Dock är det svårt att visa på vilken 
effekten blir av denna påverkan. Slås endast GPS-systemet ut, eller kan även 
annan påverkan i navigeringssystemet erhållas. Beträffande system som är 
skyddade på olika sätt, är det min uppfattning att även dessa kan påverkas. 
Dock kan verkansavståndet i dessa fall bli mycket kortare. Även om de 
elektriska systemen är skyddade, har dessa skyddssystem en viss reaktionstid, 
som innebär att delar av HPM-pulsen kan hinna igenom innan skyddssystemet 
slår till. Återigen är frågan vilken effekten av HPM-påverkan blir. Om nu 
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navigeringssystemet skulle slås ut, vilken blir då effekten? Störtar 
kryssningsmissilen direkt, eller kommer den bara att fortsätta rakt fram intill 
dess att dess framdrivning tar slut? Det är denna osäkerhet som gör att jag 
anser det erfordras ytterligare studier och försök, för kunna klara ut hur en 
skadad kryssningsmissil beter sig.  
 
Svaret på den andra frågeställning, är att HPM-system kan användas i bägge 
komponenterna som berör punktskydd, men även i den yttäckande 
komponenten kan HPM-system användas.  
 
I det inre punktskyddet är ett stationärt eller mobilt system mest lämpligt att 
använda. Det är endast ett sådant system som uppfyller kraven avseende 
räckvidd, och en hög upptill mycket hög mättnadsnivå. Skulle 
kryssningsmissilen ha ett skydd med stor skärmande verkan kommer 
verkansavståndet dock sjunka. Ett eldrörssystem har ej tillräckligt lång 
räckvidd, och ett robotsystem uppfyller ej de krav på mättnadsnivå som ställs.  
 
I punktskydd yttre kan ett robotsystem användas, men troligen blir 
mättnadsnivån för låg. Dock kan ett sådant system generera tillräckligt höga 
fältstyrkor nära målet, eftersom HPM-pulsen avfyras i närheten av 
kryssningsmissilen. Ett stationärt eller mobilt system har mättnadsnivån, men 
däremot blir verkansnivån för systemet lägre, och kan endast störa oskyddade 
och eventuellt störa skyddade elektriska system på maximalt verkansavstånd.   
 
Ett robotsystem kan användas som ett HPM-system i den yttäckande 
komponenten, eftersom roboten kan generera HPM-pulsen i närheten av målet 
och härmed uppnå höga fältstyrkenivåer i målet. Här ställer jag mig dock 
frågan om det är lämpligt att en dylik robot används till bekämpning av 
kryssningsmissiler, utan istället används till bekämpning av flygplan. 
 
Genom att använda HPM-system tillsammans med andra luftvärnssystem kan 
luftvärnets förmåga att verka öka. HPM-system kompletterar de andra 
systemen genom förmågor som de andra inte har. Det beror framför allt på 
HPM-systemets höga mättnadsnivå, men det är även ytterligare verkansform 
som en motståndare måste beakta i sin planering. 
 
Slutsatsen av denna delfråga, blir att ett stationärt eller mobilt HPM-system är 
mest lämpligt att använda, och företrädesvis då inom delkomponenten inre 
punktskydd inom luftvärnskonceptet. Systemet har den mättnadsnivå som 
krävs. HPM-system som verkar tillsammans med övriga system kommer att 
öka Luftvärnets verkansförmåga.  
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att, ja det går kanske att använda HPM 
som verkansform i framtida luftvärnsystem för att bekämpa kryssningsmissiler. 
Mitt kanske beror på att det är svårt att bedöma verkan av HPM i en 
kryssningsmissil. Samtidigt är det svårt att bedöma hur en kryssningsmissil 
kommer att uppföra sig om delar av det elektriska systemet har blivit stört eller 
rent av förstörts. Med ett flygplan som blir bekämpat går det att se om verkan 
har erhållits, eftersom det kanske störtar, det avbryter anfallet och så vidare. 
Hur en kryssningsmissil beter sig anser jag erfordrar ytterligare studier och 
forskning. 
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7 Behov av nya studier, försök och forskning 
När det gäller behovet av nya studier, försök och fortsatt forskning, ser jag ett 
par områden som intressanta att studera vidare. 
 
Det första området rör vilken verkan HPM-strålning verkligen har på elektriska 
system i en kryssningsmissil. Kan mikrovågsstrålning ta sig in i en missil via 
framvägskoppling eller bakvägskoppling? Kan mikrovågsstrålningen passera 
igenom de skyddsåtgärder som finns? Vilken skillnad i verkan finns mot 
skyddade respektive oskyddade system? En fortsättning inom det studieområde 
rör sig om hur en kryssningsmissil, som fått delar eller hela sitt elektriska 
system förstört, reagerar. Här kan man använda ett laboratorium med fysiska 
skalenliga modeller, och simulerade modeller av en kryssningsmissil. Dessa 
två olika modeller kan utsättas för verkan med HPM. Genom att åstadkomma 
verkan på olika delar av det elektriska systemet, kan effekterna av HPM på en 
anflygande kryssningsmissil studeras. För att verifiera modeller och resultat av 
simuleringar, kan fullskaleförsök användas för att verifiera modeller och 
laboratorieresultat.  
 
Det andra området som jag anser bör studeras vidare, är hur en robot som 
bärare av HPM-utrustning kan användas inom delkomponenten det yttäckande 
luftförsvaret. Jag finner det intressant att få veta om detta kan vara ett system 
som kan användas mot någon annan del av hotbilden, som till exempel 
flygplan. 
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