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Small UAV Systems at Battalion Level -   
An Analysis for Practical Application 

 
The Swedish military forces are under a transformation process as a consequence of an 
altered world situation and technical progress. Unmanned vehicles are being studied and are 
estimated to contribute valuable capabilities.  
 
The purpose of this research paper is to investigate the usefulness of small UAV-systems at 
the battalion-level in an international military operation. The four basic functions command 
and control, intelligence, and protection are used as factors in the analysis. 
   The result of the research paper comprises a contextual part and a technical part. It also 
comprises an evaluation of small UAV-systems in a typical case: urban warfare. The 
research paper shows that there are several tasks within the basic functions, which the small 
UAV-systems can solve with varying capacity. The systems are most useful in the fighting 
phase, when the unit is close to the adversary.  Combinations with different UAV-systems 
are preferable. A severe threat restricts the capacity of small UAV-systems. Development 
should be characterised by a systems view and comprise technology as well as tactics, 
personnel and organisation. Knowledge about air traffic rules is important in the context.  
The introduction of small UAV-systems can be seen as a complement to existing systems. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Nätverksbaserat koncept har US NAVY haft sedan länge, ”…robotics is the next 
era…”1 berättade dekanus, professor och den pensionerade kommendören Wayne 
P Hughes Jr till ChP T 02-04 under en kurs vid Naval Postgraduate School, USA.    
   Kommer en utveckling av obemannade system att ta en betydande plats i 
Försvarsmakten (FM)? Uppsatsen vill föra in läsaren något djupare i delar av det 
obemannade området så att vederbörande kan skapa sig en uppdaterad bild. 
 
Är Unmanned Aerial Vehicle (UAV) något nytt? Redan på 1910-talet förekom ut-
provning av UAV:er för militära ändamål2. USA använde UAV:er operativt bl.a. i 
Vietnam under 1960-talet. Israel gjorde detsamma under Yom-Kippur kriget 
1973. Dessa två nationer har längst erfarenhet av UAV:er i militära operationer. 
Genombrottet för UAV:er i militära operationer dröjde dock till tiden efter 
operationerna Desert Shield och Desert Storm 1990-19913. Exempelvis har USA 
mellan 1995-2003 använt UAV:er i såväl Bosnien, Kosovo, Afghanistan som Irak.  
 
FM är under transformering mot en nätverksbaserad och insatsinriktad 
Försvarsmakt. Deltagande i internationell krishantering sker med en ökad 
ambition. FM saknar i dagsläget operativa UAV-system. K 3 utvecklar ett UAV-
system kallat UGGLAN4. Systemet är avsett för brigad- och divisionsnivå. FM:s 
plan är att systemet skall kunna användas såväl nationellt som internationellt. 
Systemet förväntas vara operativt år 2006. En medelhöjds UAV har demonstrerats 
för FM. Planer på gemensam anskaffning av en medelhöjds UAV finns mellan 
Sverige, Holland och Frankrike. Inom ramen för DEMO 2005 5 testas bl.a. ett 
mini UAV-system kallat SKYLARK6. Vidare pågår en marktaktisk UAV-studie 
(MTUAV) samt en Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)7 studie i FM. 
Förhandlingar pågår om anskaffning av en UCAV-demonstrator till FM.  
 
Författaren uppfattar att FM under kommande tioårsperiod inte kommer att bidra 
med större förband än bataljonsstridsgrupp för internationell markoperativ 
verksamhet i en och samma operation. Det nya stridsgruppskonceptet inom ramen 
för EU:s krishanteringsförmåga sätter en övre gräns på cirka 1500 man för ett 
eventuellt svenskt vidkommande.8 Därför är det meningsfullt att studera små 
UAV-system avsedda för denna nivå. Det finns flera bidragande faktorer till att 
utvecklingen av obemannade farkoster på senare tid har hamnat högt upp på 
önskelistan för militär verksamhet. En faktor är att rymden, ledning och 

                                                 
1 Författarens minnesanteckning från en kurs vid Naval Postgraduate School sommaren 2003. 
2 Nylander, M., Sensorbestyckning av taktiska obemannade flygande farkoster –UAVér unmanned 

aerial vehicle- för underrättelseinhämtning och positionsbestämning.  FHS, Stockholm, c-
uppsats. (2001). s. 18. 

3 Ibid, s. 18-19. 
4 UGGLAN är ett franskt UAV-system. Systemet beskrivs längre fram i uppsatsen. 
5 DEMO 2005 är en demonstratorverksamhet inom FM. 
6 SKYLARK är ett israeliskt mini UAV-system. Systemet beskrivs senare i uppsatsen. 
7 UAV speciellt inriktad mot bekämpningsförmåga. 
8 Stridsgrupp, Battle Group på engelska, är i grunden en förstärkt markstridsbataljon.  
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underrättelser (information) får en ökad betydelse i framtiden9. Påståendet 
”…dull, dangerous and dirty.” anger delvis vilka tänkta uppgifter som 
obemannade farkoster skall lösa i framtiden10. Antalet skadade och döda allierade 
soldater i den pågående konflikten i Irak räknas upp i media så gott som dagligen. 
Detta sätter säkerheten för insatta förband i centrum och utgör en stark press på 
högsta militära och politiska ledningen. En annan faktor är ökade krav på 
precisionsinriktad, graderad och långräckviddig bekämpningsförmåga i moderna 
konflikter11.  

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

1.2.1 Problemformulering 
Det är av högsta prioritet att chefer och soldater på olika hierarkiska nivåer, inte 
minst på stridsteknisk nivå12, i nära realtid får tillgång till adekvata underrättelser. 
Erfarenheter från Operation TELIC (Irak 2003) under de inledande striderna vid 
Al Faw halvön är tydliga. Spaning ledd från centralt håll genomfördes 
kontinuerligt med såväl satelliter, spaningsflyg, UAV:er, annan teknisk utrustning 
och med truppspaning. Detta tillgodosåg framför allt den strategiska respektive 
operativa nivåns behov. Bataljonsstaben vid brittiska 42nd Commando Battalion 
fick inte del av alla intressanta underrättelser från högre staber förrän den var flera 
timmar till dagar gammal13. Liknande erfarenheter rapporteras från amerikanskt 
håll avseende striderna kring Bagdad14. Ett eller flera UAV-system i bataljonens 
organisation skulle kunna utgöra ett intressant komplement som ökar 
krigföringsförmågan. Den vanligaste användningen hittills för UAV-system är 
inom underrättelsefunktionen15. För att studera nyttan med små UAV system kan 
det vara fruktbart att undersöka om dessa kan lösa uppgifter även inom andra 
funktioner. En flerfunktionell förmåga för ett system gör dessa mer användbara 
och intressanta att anskaffa.  

1.2.2 Syfte och central frågeställning 
Övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka eventuella nyttoeffekter av 
små UAV-system för stridsteknisk nivå ur ett svenskt markoperativt perspektiv. 16 
Underliggande syfte är att bidra till att sprida kunskaper om UAV-system. 
 
Den centrala frågeställningen som uppsatsen skall besvara är: 
 
 Kan, och i sådant fall på vilka sätt, små UAV-system på stridsteknisk nivå 
bidra till basfunktionerna ledning, verkan, underrättelser och skydd?    

 
Frågan besvaras i kapitel sex och svaret diskuteras i kapitel sju.  

                                                 
9  FM, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, Rapport 7. s. 200. PerP 7 framgent. 
10 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027. s. iv (executive summary).  
11 Rekkedal, N-M., Modern krigskonst. (2003), s. 196. 
12 Stridsteknisk nivå definieras under avsnittet Centrala begrepp på sidan 11. 
13 FHS, föreläsning januari 2004 av Chefen för Brittiska 42 Cdo Bataljonen, övlt Buster Howes. 
14 http://www.techreview.com/articles/04/11/talbot1104.asp, 2004-11-11, kl. 12:40. 
15 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027. s. iii-iv (executive summary). 
16 Nyttoaspekten i syftet är konkretiserad i frågeställningen till fyra basfunktioner. Basfunktionerna 

förklaras i kapitel 2. Små UAV-system (mini, micro UAV-system) och stridsteknisk nivå 
definieras i 1.6  
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1.3 Angränsande arbeten 
I detta avsnitt refereras tre angränsande svenska arbeten i syfte att ge en inledande 
bild av den nationella situationen avseende UAV-studier. 
 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har gett ut flera rapporter inom UAV-
området. Bland de senare är ”Förbandsnära UAV system” från år 2000. Rapporten 
belyser fyra UAV-system i tre scenarier och diskuterar övervakningssystem för 
strid i bebyggelse. Kortare avsnitt i rapporten tar upp hot mot UAV-system, hur 
JAS kan stödja UAV-system, UAV-system i internationella insatser och 
kopplingar till ledningssystem. Rapporten avslutas med en genomgång av 
forskningsaspekter inom vissa teknikområden. Slutsatserna i rapporten är att 
UAV-system är en viktig länk för informationsinhämtning där förbandsnära, små 
UAV-system behövs för att täcka luckor i lägesbilden. Man skriver också att 
handhavandet måste vara enkelt samt att det ställs stora krav på autonomitet. 
Rapporten föreslår vidare studier för att klarlägga taktiskt nyttjande av systemen.17 
 
Integrerat Projekt Team (IPT) UAV har under hösten 2003 gett ut en rapport 
avseende nyttoanalys. Rapporten har arbetat med fyra grupper av typsituationer 
för att ge bredd, men medger att de inte täcker alla FM:s behov. De fyra 
typsituationerna är övervakning, luftoperationer (försvar mot kryssningsrobotar), 
luftoperationer (anfall mot mål på djupet) samt markoperationer. Rapportens 
viktigaste slutsats är att stora kunskapsluckor upptäckts vad gäller taktik och 
operativa koncept för UAV-system. Hotbildens inverkan på UAV-systemens 
kvalitativa utformning är en annan slutsats i rapporten. IPT menar att framför allt 
UAV:er som opererar på medelhöjd har svårt att agera vid en kvalificerad 
hotmiljö. När det gäller markoperationer pekar rapporten på att en kombination av 
UAV-system på olika nivåer ger en avsevärt förbättrad lägesbild. IPT är samtidigt 
tveksam till UCAV för bekämpning i markstriden av kostnadseffektivitetsskäl. En 
annan intressant slutsats som redovisas är att uthållighet och patrulltid inte givit 
något större utslag.18 
 
FM har år 2000 presenterat ”Slutrapport AG UAV”. Slutrapporten redovisar 
främst en kartläggning av pågående och planerad verksamhet i FM, övriga 
försvarsmyndigheter och svensk försvarsindustri inom UAV-området. Rapporten 
presenterar även en vision samt en strategi inklusive målbild för UAV/UCAV och 
belyser Regler för Militär Luftfart (RML). Förslag till fortsatta åtgärder ges som 
avslutning. Ett intressant förslag på indelning av UAV-system utifrån fyra 
uppgifter ges i rapporten. Dessa uppgifter är spaning, stridsstöd, strid och icke 
militära uppgifter. Bland slutsatser angående teknikutveckling bedöms 
autonomitet och styrning vara viktigast. Avseende RML tar rapporten upp 
slutsatsen att utvecklingsarbetet måste bedrivas med verksamhetsutövare som har 
kvalificerad erfarenhet av militär luftfart. Man slår även fast att UAV:er utgör en 
viktig komponent i FM:s framtida gemensamma ledningssystem.19  
                                                 
17 FOA-R—00-01797-517-SE, Förbandsnära UAV system - En analys av behov och tekniska 

möjligheter. (dec 2000). Studien har ingått som en del i projektet ”systemkunskap avseende 
UAV”, som är ett FMV uppdrag. Där hänvisas till andra tidigare studier såsom TSS-UAV från 
1997, LUST studien samt UAV 2000 konferensen. 

18 SAAB Aerosystems, IPT UAV, Slutrapport IPT UAV, Nyttoanalys. (2003-10-29) 
19 FM, Obemannade flygande system i Försvarsmakten - Slutrapport AG UAV. (2000-11-14).   

Kapitel 3 i denna uppsats presenterar luftrumsreglerna översiktligt. 
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1.4 Tillvägagångssätt och källmaterial 

1.4.1 Tillvägagångssätt och disposition 
 Uppsatsen är en undersökande studie som tar sin utgångspunkt i ett övergripande 
och ett underliggande syfte. En central frågeställning är ställd i det inledande 
kapitlet och besvaras längre fram i uppsatsen. Uppsatsens empiri består av två 
delar. Den ena delen (kapitel 2 och 4) består av inhämtade fakta avseende kontext, 
hot mot UAV:er och gjorda fälterfarenheter. Denna del placerar tekniken i ett 
sammanhang. Med kontext avses i uppsatsen militärteoretiska utgångspunkter, 
innebörden av NätverksBaserat Försvar (NBF) och den operativa ramen. 
Uppsatsens andra del (kapitel 3) består av inhämtade tekniska fakta och framtida 
bedömningar om små UAV-system, samt nyckeltekniker kopplade till UAV-
system. Luftrumsregler redovisas kort i kapitlet. Slutsatser redovisas efter 
respektive kapitel och används senare i uppsatsens analysdel. Efter de empiriska 
delarna sker en värdering. Med hjälp av Strategisk Typsituation G20, värderas 
eventuella nyttoaspekter uppdelat i basfunktionerna ledning, underrättelser, 
verkan och skydd. Värderingsmetodiken presenteras i kapitel 5. Svaret på 
frågeställningen och uppsatsens viktigaste sammanvägda slutsatser presenteras i 
kapitel 6. En diskussion avslutar uppsatsen och följs av en källförteckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Uppsatsens disposition. 

 
Kapitel 1 omfattar bakgrund och problemformulering. Angränsande svenska 
arbeten refereras och en beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt ges. 
Källmaterialet kommenteras och viktiga begreppsdefinitioner återges i kapitlets 
avslutande del. 
 

                                                 
20 FM, PerP 7. (2003). s. 152-156. Fredsframtvingande insats inom ramen för en gemensam EU-   

operation. 
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Kapitel 2 syftar till att placera analysen av små UAV-system i en övergripande 
kontext. Den utgörs i uppsatsen av militärteori, NBF och en operativ ram. 
Basfunktionerna, som används i värderingen i kapitel 5, presenteras kortfattat. 
 
Kapitel 3 presenterar inledningsvis en klassificering av UAV-system. Uppsatsens 
definition av små UAV-system redovisas. Dessutom ges ett systemperspektiv och 
22 tänkbara uppgifter för UAV-system. Dessa uppgifter används även i kapitel 5. 
Inledningen innehåller även några allmänna styrkor respektive svagheter med 
UAV-system. Kostnadsaspekter avslutar kapitlets inledande del. Sedan redovisas 
ett urval av små UAV-system för bataljonsnivån. Redovisningen sker genom att 
först presentera några utvalda UAV-system som använts i militära operationer. 
Detta följs av en presentation av några utvalda UAV-system som är i 
utvecklingsstadiet, men förväntas bli operativa inom en tio års period. Tanken är 
att de utvalda systemen skall visa på en bredd av kapaciteter. Ett framtidsinriktat 
avsnitt om nyckeltekniker följer därnäst i kapitlet. Utvecklingen av nyckeltekniker 
hänger samman med utvecklingen av UAV-system. Kapitlet avslutas med en 
översiktlig redogörelse av luftrumsreglerna.  
 
Kapitel 4 pekar på möjligheter och utmaningar från ett användarperspektiv. 
Hotbilden mot UAV-system presenteras genom ett allmänt förhållningssätt. 
Dessutom ges några UAV-erfarenheter från genomförda militära operationer. 
 
Kapitel 5 omfattar en värdering av små UAV-system med utgångspunkt i de fyra 
basfunktionerna ledning, underrättelser, verkan och skydd. STS G utgör scenario 
för det typfall, strid i bebyggelse, som används i värderingen. Empiri och 
slutsatser i tidigare avsnitt används som fakta vid värderingen. 
Värderingsmetodiken beskrivs närmare i kapitel 5.  
 
Kapitel 6 besvarar den centrala frågeställningen och presenterar uppsatsens 
viktigaste sammanvägda slutsatser.  
 
I kapitel 7 diskuterar och reflekterar författaren bl.a. över uppsatsens metod, 
resultat, återkoppling till syfte och frågeställning samt föreslår tänkbar inriktning 
av vidare studier. Några personliga tankar från författaren avslutar diskussionen. 
 
En källförteckning i kapitel 8 avslutar uppsatsen. En bilaga, förkortningar, finns 
som tillägg till uppsatsen. 

1.4.2 Kommentarer till källmaterial 
Källorna i uppsatsen belyser både nationella och internationella erfarenheter.  
Dessutom behandlar källorna såväl operativa som tekniska aspekter. Samtliga 
källor öppna och kommenteras ytterligare nedan. 
 
Militära doktriner uttrycker en försvarsmakts vilja och förhållningssätt att nyttja 
och utveckla sina stridskrafter. Doktriner är trovärdiga officiella handlingar, som i 
regel påverkar all verksamhet. De visar dock inte på hur implementeringen är i 
verkligheten. USA UAV Roadmap 2002-2027 och The Australian defence UAV 
Roadmap är officiella handlingar utgivna av centrala administrationer och får 
anses vara en blandning av fakta och viljeyttring. Båda dessa två typer av källor 
betraktas som tillförlitliga. 
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Nato källor såsom Guideline for Operational Planning (GOP) och Allied Joint 
Procedures (AJP) är generella och levande styrdokument för planering av 
insatser. De styr procedurer inom Nato och även för partnerskapsnationer som 
Sverige i de fall vi deltar i Nato-ledda operationer. Dessa betecknar författaren 
som tillförlitliga viljeyttringar i likhet med ovanstående källor. 
 
FM:s tryckta källor, handlingar, rapporter och skrivelser styrker de operativa och 
taktiska grunderna för våra stridskrafters användande och agerande. FOI, FMV 
och försvarsindustrins rapporter pekar på tekniska möjligheter och begränsningar i 
ett vetenskapligt perspektiv. FHS uppsatser och kurslitteratur räknas också till 
denna kategori. Vissa av dessa handlingar är sekretessbelagda och lämnas utanför 
denna uppsats. Källorna bedöms som tillförlitliga. 
 
Kommersiella populärvetenskapliga tidskrifter kan i huvudsak användas som 
tillförlitlig källa.  
 
Internetadresser är allmänt sett något tveksamma källor ur ett strikt vetenskapligt 
perspektiv. Viss försiktighet bör iakttagas, vid hantering av slutsatser som är 
underbyggda av Internetkällor. 
 
Intervjuer med fackkunniga personer bedöms som tillförlitliga. Viss risk för 
feltolkningar kan inte uteslutas, men risken bedöms låg i uppsatsen. 

1.5 Avgränsningar och antaganden 

1.5.1 Avgränsningar 
Uppsatsen belyser ett militärt markoperativt perspektiv på stridsteknisk nivå. Med 
detta avses att UAV-system för sjö- eller luftoperationer inte behandlas.    
Motiven är dels utrymmesskäl och dels att FM idag inte har passande UAV-
system. Motivet för stridsteknisk nivå är att det är främst på den nivån FM:s 
internationella förband verkar.  
 
Fyra av sex basfunktioner används i värderingen för att belysa de, som författaren 
uppfattar, mest relevanta områdena i sammanhanget. Urvalet stöds av ändrad 
balans mellan ledning, information och verkan som NBF innebär. Det stöds även 
av den ökade betydelsen av skydd på grund av låg förlusttålighet av människoliv.   
   Endast en dimensionerande händelse inom en strategisk typsituation granskas av 
utrymmesskäl.  
 
Uppsatsen håller sig i huvudsak på en systemnivå avseende teknikavsnitten. 
Uppsatsen skulle bli för omfattande om detaljnivån är för ingående. 
 
Regelverk för luftrummet behandlas övergripande i uppsatsen. Området är viktigt 
för all flygverksamhet. Regelverken är samtidigt för omfattande att i detalj utredas 
i denna uppsats.  
 
Ekonomin utreds inte i uppsatsen. Relevant underlag är svårtillgängligt och det 
bär inte mot uppsatsens syfte. Några kostnadsaspekter redovisas upplysningsvis.   
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Tidsperspektivet i uppsatsen är cirka 10 år framåt i tiden, det vill säga år 2014. 
Motiv för detta är att ett längre tidsperspektiv ökar graden av spekulationer. 

1.5.2 Antaganden 
Teknikutvecklingen kommer i huvudsak att följa de prognoser som litteraturen i 
uppsatsen hänvisar till.  
Regler för internationell luftfart kommer fortsatt att vara styrande för användning 
och utveckling av UAV-system. Sannolikt kommer inga fundamentala undantag 
för små UAV-system att medges i samband med översyn av reglerna.  

1.6 Centrala begrepp 

1.6.1  UAV 
Det saknas en enhetlig definition av vad Unmanned Aerial Vehicle (UAV) är. 
Uppsatsen använder en amerikansk definition:   
 

”A powered, aerial vehicle that does not carry a human 
operator, uses aerodynamic forces to provide vehicle lift, can fly 
autonomously or be piloted remotely, can be expendable or 
recoverable, and can carry lethal or non-lethal payload. Ballistic 
or semi ballistic vehicles, cruise missiles, and artillery 
projectiles are not considered unmanned aerial vehicles.” 21 

1.6.2 Små UAV-system 
Uppsatsen klassificerar små UAV-system enligt följande: 
 
 Mini UAV-system: upp till 35-40 kg vikt eller 4 m vingspann   
 Micro UAV-system: upp till 0.5 kg vikt eller 0.5 m vingspann 

 
Detta utvecklas ytterligare i kapitel 3. 

1.6.3 Stridsteknisk nivå 
Den lägsta hierarkiska förbandsnivån inom armén benämns stridsteknisk. Den 
omfattar enskild soldat, grupp, pluton, kompani upp till bataljons storlek av 
förbandsenheter.22 Stridsgrupp definieras som en förstärkt bataljon och anses 
tillhöra den stridstekniska nivån i uppsatsen. 

1.6.4 NBF 
Uppsatsen använder FM:s definition av NätverksBaserat Försvar (NBF): 
 

”… effektivt och anpassat till aktuell insats samordna tjänster 
kopplat till de militära basfunktionerna så att rätt verkan sätts in 
på rätt plats och i rätt tid.”23 

 
NBF är en metod för att FM:s förband skall bli mer effektiva.  
                                                 
21 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027. s. 2. 
22 FOI-R-0865-SE, Suzic, R., Kunskapsrepresentation av doktriner och taktiskt uppträdande. 

(2003), s. 9. Se även FM, AR 2 Taktik, 1995. s. 16. Begreppet är vedertaget i armén.  
23 FM, PerP 7. (2003). s. 138. NBF utvecklas ytterligare i kapitel 2. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-12-09 FHS: 19 100:2072 
Mj Jyrki Kujansuu  Sida 13 (69) 
ChP T 02-04  

2  KONTEXTUELLA UTGÅNGSPUNKTER 
Kapitlet omfattar tre delar (militärteoretisk ram, nätverksbaserat insatsförsvar och 
operativ ram). Syftet är att beskriva utgångspunkter, som tillsammans med kapitel 
fyra placerar UAV-systemen och tekniken i ett sammanhang. Detta är nödvändigt 
för att kunna göra värderingen i kapitel fem och en förutsättning för att kunna 
besvara frågeställningen på ett trovärdigt sätt.  

2.1 Militärteoretisk ram 

2.1.1 Krigföringsförmågans delar 
En av FM:s viktigaste huvuduppgifter är deltagande i internationella 
operationer.24 FM måste ha en krigföringsförmåga för att kunna lösa sina 
uppgifter. Krigföringsförmågan byggs upp av tre olika faktorer. De (1) fysiska 
faktorerna utgörs av stridskrafterna, personalen och övriga resurser. De (2) 
moraliska faktorerna utgörs av viljan att använda stridskrafterna, ledarskapet på 
olika nivåer samt en gemensam värdegrund. Utöver dessa två viktiga delar 
tillkommer de (3) konceptuella faktorerna som utgörs av doktriner och policy.25 
Denna beskrivning av krigföringsförmågan liknar i hög grad det brittiska 
”Fighting Power”26. Krigföringsförmågan kan även beskrivas med hjälp av sex 
militära basfunktioner. (1) Ledning, där övriga basfunktioner samordnas. Från 
stridens grundelement fås de tre basfunktionerna (2) verkan, (3) rörlighet och (4) 
skydd. Till övriga basfunktioner räknas (5) underrättelser och (6) uthållighet. 
 

 
Figur 2. Figuren visar sammanhanget mellan de sex basfunktionerna, vilka utgör byggstenarna i 
krigföringsförmågan. (Källa: FM, Militärstrategisk Doktrin 2002) 

2.1.2 Manövertänkandets kärna 
Grunden för FM:s agerande utgörs av manövertänkande. Avgörandet i 
manövertänkande skall nås genom fokusering på de moraliska och konceptuella 
faktorerna i krigföringsförmågan mer än att förstöra motpartens fysiska resurser. 
Kärnan i manövertänkande sammanfattas av följande två principer: 
 
 ”tillämpa den indirekta metoden och att nyttja kritiska sårbarheter 
   ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik.” 27 

 

                                                 
24 www.regeringen.se Björklund, L., Försvarsministerns tal i Sälen. 2004-06-15, kl. 20:00.  
25 FM, Militärstrategisk Doktrin 2002. s. 75-77. 
26 http://www.army.mod.uk/linked_files/bmd.pdf  sid. 37. 2004-11-22, kl. 19:45. 
27 FM, Militärstrategisk Doktrin 2002. s. 81.  
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Den indirekta metoden innebär en systematisk konfrontation av motståndarens 
svagheter. I motsats till den indirekta metoden finns den direkta metoden. I 
praktiken kombineras de båda metoderna, men budskapet i manövertänkande är 
att den indirekta metoden skall eftersträvas. 28 De kritiska sårbarheterna behöver 
inte vara fysiska. För att beskriva detta begrepp något bör sammanhanget med 
tyngdpunkt förstås. I modern västerländsk operativ planering är tyngdpunkt ett 
centralt begrepp29. Förenklat kan det sägas att tyngdpunkten är den eller de 
faktorer, på vilka parterna i en viss konflikt baserar sin förmåga till kamp30. 
Tyngdpunkten är i sin tur beroende av ett antal avgörande punkter, vilka bl.a. 
innehåller svagheter som kan nyttjas till vår fördel och benämns kritiska 
sårbarheter. De kan utgöras av såväl en situation, förmåga eller moralisk faktor.31 
   Initiativet är den andra grundprincipen för manövertänkande. Stridskrafterna 
måste vara flexibla och kreativa för att kunna möta och påpassligt utnyttja olika 
händelseutvecklingar. Genom att ha ett ledningsöverläge som sammantaget 
innebär att vi upptäcker, bedömer, fattar beslut och agerar bättre och snabbare än 
motståndaren kan initiativ uppnås. Beslutscykeln32 skall således vara effektivare 
hos oss än hos motståndaren. FM tillämpar uppdragstaktik som ledningsmetod. 
Uppdragstaktik innebär att chefer ställer uppgift, tilldelar resurser och 
handlingsregler till sina underlydande. En stor del av genomförandet lämnas åt 
den underlydande nivån att själv besluta om. Uppdragstaktik anses gynna 
krigföringen och bidrar till att ett högt tempo kan hållas. Kommandotaktik 
förekommer också som ledningsmetod. Kommandotaktiken skall ses som ett 
komplement till uppdragstaktik.33 Författarens erfarenheter är dock att 
uppdragstaktiken inte alltid är helt enkel att tillämpa i armén. Många är de 
tillfällen där kommandotaktik och detaljreglering tillämpas.  

2.1.3 Moderna väpnade konflikter 
Huvuddelen av de idag pågående konflikterna förs mellan folkgrupper och raser, 
inte mellan stater och ideologier34. Asymmetri och lågintensitetskonflikter (LIC) 
är begrepp på väg att ersätta uttryck som uppror och anti-gerillakrig i den 
internationella litteraturen.35 Asymmetri som begrepp fick genomslag efter 
terrordådet den 11 september 2001 i USA. Fenomenet ses dock inte som något 
nytt.36 Aktörerna i en konflikt kan, utöver reguljära militära styrkor under 
ledningens kontroll, även vara irreguljära styrkor utan egentligt rättsligt stöd. 
Asymmetrin kan härledas till flera faktorer i obalans. Den tekniska nivån mellan 
aktörer kan variera starkt. Obalans i en relation mellan parter leder till att 
asymmetri uppstår. Olika värdegrunder och legitimitet nämns som ytterligare två 
faktorer.37  Någon entydig definition av LIC är inte enkel att redovisa. Nedan 
framgår två förslag till begreppsdefinition. Det första förslaget kommer 
                                                 
28 FM, Militärstrategisk Doktrin 2002. s. 82-84. Indirekt metod är en översättning av The Indirect 

Approach som 1927 lanserades av den engelska militärteoretikern Sir Basil Liddell-Hart. 
29 NATO, Guidelines for operational planning,  draft June 2003. s. 3-7, 3-8. GOP 2003 framgent. 
30 Clausewitz, Carl von, Om kriget. s. 606. 
31 FM, Militärstrategisk Doktrin 2002. s. 78-85. 
32 Heter OODA loop på engelska (Observe, Orient, Decide, Act). Begreppet utvecklades av den 

amerikanske översten John Boyd. Se bl.a. Rekkedal, N-M., Modern krigskonst. s. 381-384. 
33 FM, Militärstrategisk Doktrin 2002. s. 86-90. 
34 Rekkedal, N-M., Modern Krigskonst. s. 208. 
35 Ibid. s. 217. 
36 Ibid. s. 221. 
37 FM, Militärstrategisk Doktrin 2002. s. 28. 
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ursprungligen från militärteoretikern Martin van Creveld. Det andra förslaget 
kommer ursprungligen från FM (Militärstrategisk Doktrin 2002). 
 
 Verksamhet där irreguljära enheter eller ”…huliganer, brottslingar, 

krigsherrar, miliser…” utgör parter.  
 Inom- eller mellanstatlig konflikt med ”en lägre intensitetsnivå än krig”. 38 

 
Behovet av underrättelser är höga även i LIC. Mänsklig underrättelseförmåga får 
en större fokus.39 Huvuddelen av de sentida konflikterna utspelas i urban miljö 
och i en blandad militär samt civil omgivning. I den amerikanska gemensamma 
doktrinen Military Operations Other Than War (MOOTW) betonas att: 
 

”...säkerhet för insatta förband, legitimitet för regering och militära enheter, 
samlad ansträngning, återhållsamhet med militära enheter, uthållighet för 
att lyckas och att målet med operationen skall vara tydligt.”40  

 
Det spektrum av operationer som är aktuella idag, är mer komplext än tidigare. 
Övergång mellan fred och krig är otydlig. Britterna använder uttrycket ”the 
three block war” för detta komplexa fenomen. 41 Det som avses är att soldater 
möter tre parallella dimensioner av en konflikt: den fredsframtvingande, den 
fredsuppbyggande samt den humanitära dimensionen. 

 
Figur 3. Spektrum av operationer för militära förband. (Källa: Australia DoD) 

Författaren menar vidare att nyttjandet av media har blivit en viktig del i moderna 
konflikter.  Denna observation stärks av att informationsoperationer har blivit ett 
vedertaget begrepp i operativ planering.  

2.2 Nätverksbaserat insatsförsvar 
Försvarsmakten är under transformering till ett insatsförsvar med internationella 
uppgifter i fokus. NBF är den inslagna vägen som FM valt som metod. Denna 
inriktning har fastställts av riksdagen. De konkreta konsekvenserna av NBF är 
oklara. Däremot står det klart att NBF kommer att påverka all verksamhet. FM har 

                                                 
38 Baudin, Hagman, Ångström, (red), En ny medeltid?. Ångström, s. 4-7. 
39 Ibid. Karlsson, L. s. 99-102. 
40 Ibid. Marcusson, B. s. 60-62. 
41 Författarens tolkning efter Christopher Dandekers [King´s College, London] föreläsning vid   

FHS oktober 2004.  
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börjat NBF-utvecklingen med en teknisk del (LedSystT). Detta har följts av en 
metoddel (LedSystM) och personaldel (LedSystP). Avsikten är att 
organisationsfrågorna skall påbörjas inom kort (LedSystO). 
 
En drivande faktor för NBF är utvecklingen inom informationsteknologi. 
Utvecklingen innebär en tydligare fokusering på funktionerna information och 
ledning parallellt med verkan. FM måste övergå till att arbeta och kommunicera 
mer horisontellt och i nätverk. Den gemensamma striden lyfts fram på ett nytt sätt. 
Systemkompetens inom UAV-området ses som en strategisk kompetens. 42  
   Bland de viktigare områdena för nätverksbaserade koncept ses kunskap om 
stridsfältet, en avancerad ledningsfunktion samt precisa insatser. En ökad 
stridseffekt skall uppnås genom att knyta samman sensorer, beslutsfattare, 
stridsledningssystem och vapenplattformar i ett nätverk vilket även ökar tempot.43           
   I detta sammanhang har begreppet tjänster kommit fram i FM. Med tjänster 
avses att olika system levererar tjänster som görs tillgängliga i nätverket. Behöriga 
användare i nätverket kan sedan nyttja dessa tjänster för lösande av sin uppgift. 
Tanken om nyttjande av tjänster i stället för plattformar är omvälvande. Kritik mot 
synsättet har framförts från olika håll. En kritisk åsikt som framförs är att hur skall 
en fartygschef t.ex. kunna acceptera att någon extern användare vill aktivera 
radarfunktionen ombord. Givet en taktisk situation där fartyget riskerar upptäckas 
och därmed kunna bekämpas. Frågor av denna typ måste tas på allvar och 
behandlas i en fortsatt utveckling av tjänstebegreppet. 
 
I USA diskuterar man effektbaserade operationer (EBO) som en följd av Network 
Centric Warfare (NCW). Innebörden kan sammanfattas till att handla om 
effekttänkande. Plattformarnas betydelse tonas ner och man diskuterar vilken 
effekt som skall åstadkommas.44  
 
Med tanke på de internationella uppgifternas ökade betydelse, måste kraven på 
interoperabilitet styra utvecklingen av NBF. Interoperabilitet på lägre taktisk nivå 
ställer ofta höga krav på realtidskommunikation.45 Interoperabilitet omfattar flera 
saker enligt författarens uppfattning: 
 
 samverkan med externa myndigheter, 
 internationell interoperabilitet mellan olika nationer samt  
 olika stridskrafter baserat på gemensamma metoder samt tekniska lösningar  

 
Professor Brehmer diskuterar två hypoteser som idéer till de militära effekter NBF 
kan innebära. Hypotes ett är att nätverket skall ge underlag för bättre och snabbare 
beslut. Hypotes två är att nätverket skall leda till snabbare och mer flexibelt 
genomförande. Brehmer menar att människan måste kunna utnyttja de tekniska 
möjligheterna för att uppnå (ökad) effekt. Ett effektivt genomförande kan kräva 
att förmåga till självsynkronisering utvecklas. Konsekvenser av detta är att det 
krävs att metoder, organisationsformer och utbildning utvecklas parallellt med 

                                                 
42 Regeringen, Proposition 2001/02:10. www.regeringen.se/content/1/c4/34/40/35ccf80f.pdf , s. 

129-131 och 224. 
43 Rekkedal, N,M., Modern krigskonst. s. 149, s. 184-187. 
44 Brehmer, B., Föreläsning om Effect-Based Operations. FHS, B:1 (militärteori), hösten 2003. 
45 FM, PerP 7. (2003), s. 120-121 samt 170-171. 
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tekniken. NBF innebär att utvecklingen kommer att gå mot ett nätverk av 
sensorer, beslutsfattare och vapen. Det är inte ett nätverk av plattformar. 46 
   Den gemensamma lägesinformationen är fundamental, men betyder inte 
automatiskt en gemensam lägesuppfattning. Uppdragstaktiken kan komma att 
utvecklas med självsynkronisering som en ny dimension. Ledarskapets fördelar 
måste komma till nytta även i NBF och självsynkronisering måste studeras vidare. 
Tempot i striden kan bl.a. ökas genom nyttjandet av obemannade farkoster. 
Förmågan till samordning och gemensam strid ställer krav på gemensam 
arkitektur samt igenkänningssystem (IK-system) som är interoperabla.47  

2.3 Operativ ram 
Svenskt militärt truppdeltagande i internationella sammanhang har av tradition 
gjorts med ett mandat från FN som grund. Ledningen av dessa FN-operationer har 
varierat mellan FN och under senare operationer Nato samt EU. En större 
operation som från början leds av EU kan komma att bli verklighet inom något 
eller några år. Natos principer för ledning utgör idag och kommer sannolikt att 
utgöra en grund för internationella operationer för kommande 10-årsperiod oavsett 
om det är Nato eller EU som leder operationen. Resurser som överstiger den 
enskilda lilla nationens tillgångar blir tillgängliga i en internationell operation.    
Exempel på detta är strategiska resurser inom lednings- och 
underrättelseområdena. Ett svenskt UAV-system på bataljonsnivå blir ett system i 
ett större system. 
   Nato har utvecklat ett operativt koncept, Combined Joint Task Force (CJTF). 
Konceptet är främst avsett för icke artikel V ”Crise Response Operations” (CRO), 
men är tillämpligt även för artikel V operationer.48 Konceptet har använts i de 
senare konflikterna och är en central del i undervisningen om operationer vid 
Försvarshögskolans chefsprogram. 
 
EU:s stridsgruppskoncept utarbetas för att medge en konkret 
krishanteringsförmåga för organisationen. STS G passar in under konceptet. 
Under hösten 2004 och genom det kommande försvarsbeslutet i december 2004 
klarläggs ambitionen avseende Sveriges bidrag till stridsgruppskonceptet. 
Upplägget med en stridsgrupp omfattar cirka 1500 personer. Förbanden skall vara 
behovssammansatta, utbildade och samövade beroende på insatsens krav.49 Enligt 
de inledande planerna kommer Sverige att ansvara för ledningen av en stridsgrupp 
och bidra med huvuddelen av manskapet till densamma. Finland och sannolikt 
Norge skall bidra med övriga delar. Arméns insatsbataljon (IA 03) får utgöra 
teoretisk organisationsmodell i uppsatsen. Förbandet är flexibelt sammansatt med 
fem förstärkta manöverkompanier samt enheter för ledning samt underhåll. 
Kompani- och plutonsenheter skall kunna uppträda enskilt i vissa uppdrag. 50 

                                                 
46 KKrV AHT, Brehmer, B. Människan i det nätverksbaserade försvaret. Nr 2/2003. s. 69-84.  
47 FHS, Gemensam strid. (2004), s. 45-92 
48 NATO, AJP-01(B), s. 3-10. CJTF sätts samman beroende på operationens karaktär. 

Partnerskapsländer inbjuds i regel till att bidra med trupp då det gäller icke NATO artikel V 
operationer.  

49 Försvarsdepartementet; samtal med överste Stefan Andersson 18 juni 2004, kl. 09:00-11:00. 
50 http://www.armen.mil.se/utlandsberedskap/article.php?c=art&id=10093&do=print. 2004-10-18, 

kl. 22:00. 
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2.4 Slutsatser 
En nyttoanalys med utgångspunkt i basfunktionerna och manövertänkande är 
fruktbar. STS G är såväl lämplig som aktuell ram för en värdering av framtida 
internationella markoperativa insatser. Ett typfall bör konkretiseras till 
värderingen från de dimensionerande händelserna som karaktäriserar STS G. 
   Moderna konflikter innebär olika och snabbt växlande hotmiljöer. Det är svårare 
i moderna konflikter att särskilja motpartens förband, soldater och chefer bland 
den övriga civila befolkningen. På stridsteknisk nivå är situationer ofta 
högintensiva, även om konflikten som helhet betecknas som lågintensiv. 
Bekämpningsförmågan i LIC ställer särskilda krav på precision, graderad verkan 
och hantering av gällande insatsregler. Underrättelseförmåga och säkerhet för 
FM:s förband blir mer centralt än tidigare.  
   En kamp om informationen har blivit en större del i moderna konflikter.  Ett an-
vändande av media för att nå sina syften är effektivt. 
 
Utvecklingen av NBF påverkar såväl teknik, metoder, personalfrågor som 
organisation i FM. Övergripande sett handlar NBF om att stödja människan 
(beslutsfattaren) med hjälp av ny teknologi, så att samordning och effekt blir bättre 
än i dag. Krigföringsmetoder, organisationsfrågor och utbildning måste utvecklas 
parallellt med tekniken. 
   Gemensam (öppen) arkitektur och modulär uppbyggnad av system och 
komponenter bedöms nödvändig. Nationell men även internationell 
interoperabilitet är ett fundamentalt krav för framtida systemanskaffning och 
systemutveckling. Interoperabilitet omfattar inte bara teknik och protokoll mellan 
olika tekniska system. Det omfattar även metoder för krigföring.  
   En gemensam lägesbild är eftersträvansvärd och förutsätter ett utvecklat 
lednings- samt identifieringssystem för egna enheter. Beslutsfattare knyts närmare 
samman med informations- och vapensystem i ett nätverk som kan medge ökat 
stridstempo. Insatser mot tidskritiska mål är en viktig förmåga för att hålla ett högt 
tempo. Flexiblare insatser, ökad förmåga till samordning och gemensam strid är 
tre beskrivande honnörsord för NBF.  
   Obemannade farkoster utgör en viktig del i NBF, och bedöms bl.a. kunna bidra 
till ett högre tempo i striden. Genom att i högre grad än tidigare verka i luften kan 
nya förmågor tillföras markstridsförbanden genom UAV-system.  
 
Deltagande i en EU- eller Nato-ledd operation innebär bl.a. att svenska insatta 
förband får tillgång till resurser som vi inte har nationellt. CJTF-konceptet 
kommer sannolikt att vara det dominerande för deltagande vid framtida 
internationella insatser för svenskt vidkommande. 
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3 SMÅ UAV-SYSTEM, NYCKELTEKNIKER OCH 
LUFTRUMSREGLER 

Kapitel tre är uppsatsens mest omfattande. Syftet är att redovisa de tekniska 
aspekterna avseende små UAV-system och viktiga teknikområden med 
anknytning till dessa system. Redovisningar sammanställs i anslutning till 
respektive avsnitt. Efter redovisningarna presenteras ett avsnitt om luftrumsregler. 
Kapitlet avslutas med slutsatser.  

3.1 Inledning 
FM överväger att skaffa sig förmåga inom satellitområdet och pekar på rymden 
som ett intressant fördjupningsområde för studier. Obemannade system utgör en 
del i dessa överväganden. UAV-system utgör en del av obemannade farkoster, 
som även omfattar obemannade system över vatten, under vatten och på marken.51  

3.1.1 Klassificering av UAV-system 
Tre vanligt förekommande klassificeringar är utifrån höjdprestanda, räckvidd 
respektive vilken organisatorisk nivå de förekommer på. Det förekommer olika 
sätt att klassificera UAV-system.52 Figuren nedan visar en klassificering av UAV-
system med utgångspunkt i höjdprestanda och räckvidd. Line-of-sight (LOS) 
innebär radiell räckvidd för radiotrafik beroende på antennhöjden. 
 

 
Figur 4. Klassificering av UAV-system utifrån höjd i fot (altitude) och räckvidd i km (range). 
(Källa: Australia DoD, 2004) 

Gränserna mellan olika system är inte distinkt. Författaren menar att gränserna 
mellan olika system kan betraktas som flytande i någon mån. Vid studier av 
internationell litteratur kan författaren uppfatta ungefärliga normvärden avseende 
vikt och vingspann för små UAV-system. För micro UAV:er gäller därvid att de 
väger upp till 0.1 kg och har ett vingspann mellan 10-15 cm eller mindre. För mini 
UAV:er gäller att de väger upp till cirka 30 kg och har ett vingspann upp till cirka 

                                                 
51 FM, PerP 7. s. 200-201. 
52 Nylander, M., Sensorbestyckning av taktiska obemannade flygande farkoster –UAVér unmanned 

aerial vehicle- för underrättelseinhämtning och positionsbestämning.  FHS, Stockholm, c-
uppsats. (2001). s. 6-7. 
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3 m. I uppsatsen har författaren justerat dessa värden något. I uppsatsen 
klassificeras små UAV-system enligt nedan: 
 
 Mini UAV-system: upp till 35-40 kg vikt eller 4 m vingspann   
 Micro UAV-system: upp till 0.5 kg vikt eller 0.5 m vingspann 

 
Två motiv till denna justering är att gränserna mellan olika UAV:er är flytande, 
och att justeringen inte bedöms på ett allvarlig sätt ändra grundläggande förmågor.  

3.1.2 Systemsyn 
Ett UAV-system bör ses som en del i ett system av system. Denna syn har två 
perspektiv i uppsatsen. Ett som författaren kallar externt perspektiv respektive ett 
internt dito. Det externa perspektivet innebär att UAV-systemet är en del i ett 
funktionssystem (exempelvis underrättelser). Det kan även omfatta en del i en 
organisationsstruktur. UAV-system på bataljonsnivå kan härvid ses som 
komplement till UAV-system på högre nivå. Det kan även ses som komplement 
till andra befintliga system på lägre nivå (exempelvis spaningstrupp). Inom 
respektive basfunktion finns det andra system och procedurer som påverkar hur 
UAV-systemet bör utformas.  
   UGGLAN systemet beskrivs nedan för att exemplifiera vad ett UAV-system 
består av. Detta utgör det interna perspektivet av systemsynen. 
 

• tre plattformar utrustade med nyttolast och kommunikationsutrustning, 
• en markkontrollstation (Ground Control Station, GCS) i en bandvagn, 
• en radiolänkstation (Ground Data Terminal, GDT) i närheten av GCS, 
• kommunikationsutrustning för extern kommunikation (till staber, förband) 
• en lastbilstransporterad utskjutningsramp, 
• ett transportfordon som transporterar plattformarna, 
• ett återhämtningsfordon som hämtar plattformarna efter fallskärmslandning, 
• ett underhållsfordon med reservdelar och annan underhållsutrustning. 

A r m e d  f o r c e s  
in tr a n e t

S 1

H Q

G D T

G C S

U g g la n

S a tc o m
E q u ip m e n t

S a tc o m  
E q u ip m e n t

S ir iu s

B ild ö v e r fö r in g

 
Figur 5. UGGLAN systemets princip för överföring av bilder mellan farkost och GCS samt 
”slutanvändare”. Forden och personal i organisationen framgår inte av bilden. (Källa: K3) 
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Ett UGGLAN-kompani innehåller cirka 150 man. Det är 10 % av en stridsgrupp 
på 1500 man. Författaren bedömer antalet vara väl stort för att kunna införas i 
stridsgruppen. Konkurrensen om personalantalet i utlandsstyrkan är en viktig 
faktor att beakta när man överväger vilket system som skulle vara intressant att 
införa på bataljonsnivån. I UGGLAN-systemets GCS tjänstgör tre officerare. 
Dessa är en insatsledare, en pilot samt en sensoroperatör. Det är önskvärt att 
sensoroperatören har särskild bildanalysutbildning.53 Utbildningskrav för personal 
är en viktig faktor att beakta vid övervägande avseende UAV-system för 
bataljonsnivån.  

3.1.3 Uppgifter för UAV-system 
Uppgifterna som UAV-system förväntas lösa är under ständig utveckling. Det 
finns ingen enhetlighet i studerad litteratur.54 Tabell 1 nedan visar de 22 uppgifter 
som MTUAV utarbetat. Studien har inte enbart granskat små UAV-system. Flera 
av uppgifterna i tabell 1 används i värderingen i kapitel 5. 
   Viktbegränsningar inverkar på vilken nyttolast som är möjlig att applicera 
ombord på små UAV-system. Beroende på vilken nyttolast som finns ombord på 
en farkost kan olika uppgifter lösas. Uppsatsen redovisar detta närmare i 
kommande avsnitt. Det är intressant att även granska taktiskt uppträdande i 
sammanhanget. En kombinerad UAV-svärm bestående av flera flygande farkoster 
med olika nyttolast ombord skulle tillsammans kunna utföra mer komplicerade 
uppdrag än en enstaka farkost. Detta stöds av forskning kring svärmteori55. Små 
UAV-system kan även flygas in och släppas från en moderfarkost för att öka 
uthållighet.56 
Tabell 1. Ett exempel på 22 uppgifter för UAV-system. I indexkolumnen finns en bokstav som 
hänvisar till den basfunktion som författaren anser bäst passa för uppgiften (L=ledning, 
U=underrättelser, V=verkan, S=skydd). U är dominant med 12 uppgifter. 

Index Uppgift Index Uppgift 
1    L Sambandsnod, relä 12   U Elektronisk stödvht inom komm-området 
2    L Vädermätning  13   U Elektronisk stödvht inom radarområdet 

  3    L Kartuppdatering, lägesbild  14   U Spaning mot väg och stråk 
4    U Målspaning 15   U Punktspaning 
5    U Luftmålsspaning 16   V Bära och leverera verkansdelar  
6    U Minspaning 17   V Verkansbedömning  
7    U Ytspaning 18   V Eldreglering 
8    U Akustisk spaning 19   V Elektronisk attack  
9    U Målföljning 20   V Utpekning  
10   U Horisontell spaning 21   S Indikering NBC 
11  U Spaning under vattenytan 22   S Utgöra skenmål  

(Källa: författaren efter MTUAV) 

3.1.4 Generella styrkor och svagheter med UAV-system 
En primär styrka med UAV-system är att de anses vara mer användbara än 
bemannade farkoster. Med detta avses att människans fysiologiska begränsningar 
(bl.a. trötthet och tålighet av G-krafter) kan negligeras liksom att aspekten 

                                                 
53 Widfelt, M., (K3). Intervju 2003-12-04. UGGLAN-avsnittet i 3.1.2 bygger på intervju med MW. 
54 Se t.ex. USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 27, respektive Australia DoD, UAV Roadmap, 

s. 39-42 för andra indelningar än den svenska marktaktiska studiens indelning.  
55 http://www.rand.org/publications/DB/DB311/ 2004-11-22. kl. 21:30. 
56 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 128-129 och 131. 
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ombordvarande människoliv inte är aktuell. UAV:er kan i högre grad än 
bemannade luftfarkoster betraktas som förbrukningsvara. Vidare framförs att 
hänsyn till människa- och maskinintegration vid design av obemannade farkoster 
inte behöver tas, i lika stor omfattning som för bemannade luftfarkoster. Den 
största svagheten kan uppfattas vara beroendet av datalänkar för ledning och 
nyttjande av UAV-system. För de mindre systemen är certifieringsproblematiken 
påtagligt besvärlig.57  
   En annan styrka med de mindre systemen, som kan anses vara självklar, är att 
litenheten gör att de är svåra att upptäcka. En amerikansk artikel pekar även på 
fördelar för micro UAV-system såsom lägre kostnad, ett behov av en mindre 
logistikorganisation och tillgänglighet på låg nivå58.  

3.1.5 Kostnadsaspekter 
Systemkostnader är inte helt enkla att redovisa. För att kunna göra 
kostnadsjämförelser krävs bl.a. en enhetlig syn på vad som ingår i kostnaderna 
som redovisas. Detta önskemål uppfylls sällan av producenterna. I några fall har 
FMV kunnat ge underlag till uppsatsen. Dessa fakta redovisas i anslutning till 
respektive UAV-system längre fram i detta kapitel.  
   Pentagon investerade över 3 miljarder USD mellan 1991 till 1999 på UAV-
verksamhet. Pentagons UAV-budget för perioden mellan 2003 till 2009 förväntas 
öka till nästan ofattbara 15 miljarder USD. Den amerikanska UAV-flottan bedöms 
år 2010 bestå av över 300 enheter. Antalet enheter är exklusive de mindre micro 
och mini UAV-systemen.59  PREDATOR systemet uppges ha en systemkostnad 
på 30 miljoner USD (enskild farkost 1.7 miljoner USD, utan sensorer) och 
GLOBAL HAWK 57 miljoner USD för att ge några exempel.60 

3.2 UAV-system för bataljonsnivån  
Avsnittet nedan presenterar ett begränsat urval av små UAV-system. De system 
som presenteras, bedöms av författaren sammantaget ge en bred bild av vilka 
förmågor som finns i dag. Avsnittets senare del pekar på system som kommer att 
kunna utvecklas inom en tioårsperiod. Efter presentationen av system redovisas 
några trender för små UAV-system. Avsnittet avslutas med en sammanställning 
av redovisade UAV-system. 

3.2.1 Mini UAV-system i operativt bruk 
Med operativt bruk avses att systemet skall ha nyttjats i en militär operation. 
 
a) LUNA61 (Tyskland), är framtagen för brigadnivån. Prototypen flög första 
gången oktober 1997. Systemet består av fyra luftfarkoster, en katapult, en 
fordonsmonterad GCS samt 14 personer för betjäning. Nyttolasten kan varieras 
mellan olika alternativ. Standardnyttolasten utgörs av en Charged Coupled 
Devices (CCD) färgvideokamera med zoom. Start sker med hjälp av en 4 meter 

                                                 
57 Australia DoD, UAV Roadmap, s. 24-27. 
58 Center for Strategy and Technology, Huber, A., Death by a thousand cuts: Micro-Air Vehicles 

in the service of Air Force missions. Occasional Paper No. 29, Air Univ., Maxwell AFB, Al, 
USA, s. 3.  http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/csat29.pdf 2004-11-22. kl. 22:30. 

59 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027. s. 19-20. 
60 Ibid. s. 32. 
61 www.janes.com, 2004-08-19, kl. 20:00. Data är hämtade via Internet samt från tillverkaren. 
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lång katapult. Tvåtaktsmotorn kan stängas av och startas igen under luftfärden. 
Detta medger tyst glidflygning momentant. Landning sker med hjälp av fallskärm. 
Den löser ut sig när operatören ger ett kommando. Landning via inflygning in i ett 
nät har utvecklats som alternativ i svår terräng. Fram till våren 2004 har LUNA 
använts i Kosovo, Makedonien, Irak och Afghanistan. LUNA är det idag enda 
UAV-systemet i bruk i Tyskland som erhållit kategori 2 certifiering62.  

   
Figur 6. LUNA i katapulten innan start. (Källa: www.janes.com, 2004-08-19, kl 20:00) 

Sammanställning av data LUNA 
(a) Dimensioner 
Vingspann 4.17 m, längd 2.28 m, höjd 0.78 m, propellerdiameter 0.56 m, 
nyttolastutrymme 10 dm3, tomvikt 20 kg, max nyttolast 3 kg, max startvikt cirka 
37 kg. 
 
(b) Prestanda 
Maxfart 160 km/h, typisk marschfart 70 km/h, maximal stighastighet 300 m/min, 
maximal flyghöjd 3000 m, uthållighet 2 till 4 h, glidtal 18. 
 
(c) Ledning och kommunikation 
Förprogrammerbar flygrutt med hjälp av brytpunkter (tredimensionell lista, med 
x-, y- samt z-koordinater) för fjärrstyrning med autopilot, ändring av flygrutten 
under färd är möjlig, differentierad GPS (DPGS) navigation och eller automatisk 
följning av datalänken med dödräkning som back-up, 5 GHz följningsantenn 
ombord och i GCS, automatisk återkontakt söks vid signalbortfall, 
realtidsöverföring av data, 5 MHz upplänk och 8-kanalig UHF nedlänk, 80 km 
räckvidd på datalänk utan relä, frekvenshoppande datalänk. 
 
(d) Övrigt63 
Hopsättning av ett system kan ske av två man på cirka 10 minuter. Radarmålarean 
anges vara 0.1 m2 framifrån vid 10 GHz. IR-signaturen anges vara liten tack vare 
motorns placering på ovansidan samt dess avkylning.  
   Sensoroperatören kan vinkla sensorn 45 grader åt alla håll under luftfärd. 
Upplösning ned till 1 cm anges vara möjlig. Farkosten lagrar inte data ombord, 
vilket bl.a. innebär att den inte klarar att spara in data i kommunikationsskugga 
och sända till GCS senare. Farkosten har en pilotkamera. MiSAR, en minivariant 
av Syntetisk Apertur Radar, har testats av tillverkaren med gott resultat under 

                                                 
62 Certifiering (regler för luftfart) behandlas längre fram i kapitlet. 
63 FM, Marktaktisk UAV, studierapport 2004. Bilaga 12.3. Reserapport Tyskland och Schweiz.  S. 

3-4. Kompletterat med informella FMV anteckningar från samma resa. 
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2004. Maximal räckvidd åt sidan för SAR är två till tre gånger flyghöjden. 
Upplösningen beror på vilken bandbredd man scannar med. 
   Länkantennen vid GCS är placerad på en 15 m hög mast. Loben är pennformad 
med en vinkel mellan 2 till 3 grader. Under första delen av flygningen används en 
rundstrålande omniantenn. Frekvensen kan väljas omedelbart innan start. 
Tillverkaren uppger att systemet klarar så kallad överlämning (hand over) mellan 
två GCS och att systemet även kan fungera som kommunikationsrelä vid behov.     
   Maximal sidvindstyrka är 10 m/s och 15 m/s i vindbyar vid start. Ett system 
med två GCS:er, två katapulter, tio UAV:er, utbildning och reservdelar samt 
integration av utrustning i beställarens fordon uppges kosta 5 miljoner euro, c:a 45 
Mkr. En IR kamera uppges kosta mellan 30 000 och 50 000 euro. 
 
b) DRAGON EYE64 (USA), systemet är framtaget för Marinkårens (USMC) 
behov till den stridstekniska nivån. Prototypen flög första gången sommaren 2000. 
Systemet består av tre luftfarkoster, en bärbar GCS samt en eller två personer för 
betjäning. Luftfarkosten kan förpackas i en låda 38x38x15 cm. Nyttolasten kan 
varieras mellan tre olika kameraalternativ (monokrom, färg alternativt lågljus 
(LLTV)) eller en IR sensor. Kommunikationsrelä är ytterligare ett 
nyttolastalternativ. DRAGON EYE har elektrisk motor vilket innebär låg akustisk 
signatur. Start sker genom att en operatör kastar iväg farkosten. Start kan även ske 
med hjälp av en katapult. Landning sker som en buklandning då landnings-
utrustning i övrigt saknas. Fram till våren 2004 har DRAGON EYE använts i Irak. 
 

 
Figur 7.DRAGON EYE i luften. (Källa: http://www.defense-
update.com/products/d/dragoneyes.htm, 2004-08-19, kl. 21:00 

Sammanställning data DRAGON EYE 
(a) Dimensioner 
Vingspann 1.14 m, längd 0.91 m. Maximal startvikt 2.49 kg, maximal nyttolast 
0.225 kg. 
 
(b) Prestanda 
Fart 45-90 km/h, flyghöjd 61-366 m (200-1200 fot), uthållighet drygt 30-60 min. 
 
(c) ledning och kommunikation 
Uppdragsradie med hänsyn till realtids datalänk 5-10 km, autonom eller manuell 
flygning via digital autopilot, automatisk terräng undvikningsfunktion, flygrutt 
kan ändras under flygning, 2D eller 3D digital kartdisplay. 
 
(d) Övrigt 
 Kostnad för ett system uppges vara cirka 70 000 USD. 

                                                 
64 www.janes.com 2004-08-19 kl. 21:00. 
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3.2.2 Micro UAV-system i operativt bruk 
Enligt de källor som studerats återfinns inga militärt operativa micro UAV-
system. 

3.2.3 Mini UAV-system under utveckling 
Systemen som beskrivs nedan har ännu ej använts i skarpa militära operationer. 
Systemen befinner sig i olika skeden av utveckling, men bedöms vara operativa 
inom 10 år. 
 
a) SKYLARK65 (Israel, tillverkare Elbit, det finns ett annat system som också 
benämns SKYLARK (tillverkare Rafael)), systemet är framtaget för israeliska 
armén till stridstekniska nivån. FMV har under sommaren 2004 skrivit avtal med 
tillverkaren i syfte att demonstrera SKYLARK i DEMO 2005. Systemet 
demonstrerades första gången sommaren 2003. Systemet består av tre luft-
farkoster, en bärbar GCS samt två personer för betjäning. Nyttolasten kan varieras 
mellan färg CCD-kamera eller Forward Looking Infra Red (FLIR) alternativt 
annan ej specificerad nyttolast. SKYLARK har batteridriven elektrisk motor 
vilket innebär låg akustisk signatur. Start sker genom att en operatör kastar iväg 
farkosten. Start kan även ske med hjälp av en katapult. Landning sker i ryggläge 
med airbag som dämpning.  

 
 

 
Figur 8. SKYLARK i luften. (Källa: www.janes.com, 2004-08-19, kl. 21:15) 

Sammanställning data SKYLARK 
(a) Dimensioner 
Vingspann 2.40 m, längd 2.20 m, propellerdiameter 0.30 m. Maximal startvikt 5.5 
kg, EO-kamera nyttolast cirka 0.5 kg, FLIR nyttolast cirka 1 kg. 
 
(b) Prestanda 
Fart 37-74 km/h, flyghöjd cirka 300 m, uthållighet 1.5-2 h. 
 
(c) Ledning och kommunikation 
Uppdragsradie med hänsyn till realtids datalänk 5-10 km, helt autonom flygning 
eller manuell flygning, GPS positionsbestämning, flygrutt kan ändras under 
flygning, sensorer kan manövreras från GCS. 
 

                                                 
65 www.janes.com 2004-08-19, kl. 21:15. 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-12-09 FHS: 19 100:2072 
Mj Jyrki Kujansuu  Sida 26 (69) 
ChP T 02-04  

b) GOLDEN EYE 5066 (USA), systemet är under utveckling och demonstrerades 
första gången i början av 2004. Nyttolasten uppges vara kemisk sniffer samt ej 
specificerade alternativ för underrättelsetjänst. Farkostens kropp är av rörtyp. 
Nyttolast kan monteras inombords alternativt i ett externmonterat sensorutrymme. 
Start sker genom en vertikal stigning från marken för att därefter övergå till 
horisontal flygning. Landning sker i omvänd ordning med en vertikal nedstigning 
till marken (VTOL). En sju-bladig fläkt drivs av en kolvmotor för framdrivningen. 
Systemet uppges ha låg akustisk (mindre än 59 dBa på 150 m flyghöjd) respektive 
låg IR signatur. En person åtgår för hanteringen vid start och landning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 9.  Virtuell bild av GOLDEN EYE. Det finns även en större version (c:a 70 kg) av 
farkosten. (Källa: www.janes.com, 2004-08-19, kl. 21:15 ) 

Sammanställning data GOLDEN EYE 
(a) Dimensioner 
Vingspann 1.37 m, höjd 0.71 m, fläktpropeller 0.29 m. Cirka 7.3 kg, max nyttolast 
1.4 kg. 
 
(b) Prestanda 
Fart max 185 km/h, marschfart 102 km/h, max flyghöjd 1500 m, uthållighet upp 
till 1 h. 
 
(c) Ledning och kommunikation 
Uppdragsradie upp till 100 km. I övrigt inga kända detaljer. 

3.2.4 Micro UAV-system under utveckling 
a) MIKADO67 (Tyskland), systemet presenterades offentligt 2002 och är under 
fortsatt utveckling.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 10. MIKADO (micro UAV) under utprovning. (Källa: www.janes.com 2004-08-19, kl. 
21:30) 

                                                 
66 www.janes.com 2004-08-19, kl. 21:15. 
67 www.janes.com 2004-08-19, kl. 21:30. 
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MIKADO styrs från en bärbar GCS med datalänk för realtidsöverföring av 
styrkommandon respektive mottagande av videotransmission. Farkosten är 
utrustad med en batteridriven elektrisk motor som driver en tvåbladig propeller. 
Nyttolasten består av en kamera för dager alternativt en LLTV. Start sker genom 
att operatören kastar iväg farkosten. Start kan även ske autonomt. Farkosten 
saknar särskild landningsutrustning. Den buklandar på underlaget. 
 
Sammanställning data MIKADO 
(a) Dimensioner 
Vingspann 0.5 m. Cirka 0.5 kg. 
 
(b) Prestanda 
Missionsradie över 500 m, uthållighet över 20 min. 
  
(c) Ledning och kommunikation 
Inga ytterligare detaljuppgifter. 
 
b) DO-MAV68 (Tyskland), systemet presenterades offentligt 2003 och är under 
fortsatt utveckling. Systemet designas för nyttjande främst i urban miljö. DO-
MAV styrs antingen från en bärbar GCS eller från en hjälmmonterad display. 
Systemet har en autopilot, GPS för autonom (förprogrammerad) styrning, datalänk 
för realtidsöverföring av styrkommandon respektive mottagande av 
videotransmission. Farkosten kan styras manuellt. Farkosten är utrustad med en 
batteridriven elektrisk motor som driver en tvåbladig propeller. Nyttolasten består 
av en LLTV. Start sker genom att operatören kastar iväg farkosten efter två enkla 
knapptryckningar. Farkosten saknar särskild landningsutrustning. Den buklandar 
på underlaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. DO-MAV (micro UAV) vid en utställning. (Källa: www.janes.com, 2004-08-19. kl. 
21:30) 

Sammanställning data DO-MAV 
(a) Dimensioner 
Vingspann 0.42 m. Vikt under 0.1 kg 
 
(b) Prestanda 
Aktionsradie över 1.5 km, uthållighet över 30 min 
  
(c) Ledning och kommunikation 
Inga ytterligare detaljuppgifter 
 
                                                 
68 www.janes.com 2004-08-19, kl. 21:30. 
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(d) Övrigt69 
Denna micro UAV kan även starta ”vertikalt”, (rakt upp rättare sagt från stående 
på sitt stjärtparti). Flygkontroll sker ombord på farkosten. Om den förlorar 
kontakten med GCS flyger den ”hem”. En utveckling av stillbildskamera och 
ombordlagring av data pågår. Farkosten skall kunna flyga radiotyst för att ta bilder 
som efter landning enkelt kan överföras till annan media med s.k. memory stick. 
Styckepris uppges av tillverkaren vara cirka 4000 euro, cirka 32 000 kr. Vid 
eventuell serieproduktion uppges priset bli avsevärt billigare. Alla delar till DO-
MAV är köpta som Commercial Of The Shelf (COTS) 

3.2.5 Trender för små UAV-system70 
Behandling av sensordata ombord på farkosten kommer att öka. Ökad grad av 
autonomitet och planeringsverktyg kommer att kunna förenkla ledningen. Detta 
innebär att utbildningskravet på en operatör blir mindre. Pilotutbildning är inget 
krav för små system. Insatstid mot oplanerade mål nedgår. UAV-system som 
uppträder i svärm kommer att kunna vara en metod att lösa uppgifter i framtiden. 
Feedback om status från farkosten till operatören, i likhet med de större 
farkosterna är ytterligare en trend som bedöms bli realitet. Enklare form av anti-
kollisionsutrustning är på gång för de små systemen. Utvecklingen på 
ledningssidan omfattar lättare bärbara hårdvara av typen laptop, bättre mjukvara 
och möjlighet till röststyrning. Framdrivningen kommer att utvecklas mot tystare 
och uthålligare system. För att öka uthållighet och minska hotet under flygning till 
målområdet kommer det att vara möjligt att transportera och fälla små UAV:er 
från en moderfarkost, som kan vara en större UAV eller en bemannad luftfarkost. 
VTOL och hovring är förmågor som även små UAV:er kommer att kunna 
genomföra i framtiden. Det pågår forskning avseende insektsstora UAV-system. 
Dessa bedöms inte vara operativa inom en tioårsperiod.  

3.2.6 Sammanställning små UAV-system 
Nedan presenteras två tabeller som sammanställer de redovisade systemen.  
Tabell 2. Författarens sammanställning av utvalda fakta för två operativa respektive två mini 
UAV-system under utveckling.  

Fakta LUNA  
(operativ) 

DRAGON EYE 
(operativ) 

SKYLARK  
(utveckling) 

GOLDEN EYE 
(utveckling) 

Vikt 37 kg 2.49 kg 5.5 kg 7.3 kg 
Nyttolast 3 kg, 

CCD zoom,  
MiniSAR, 
+ ej specificerat, 
ej lagring av data 

0.225 kg, 
tre kamera alt,  
IR, 
Komm relä 

Knappt 1 kg, 
EO, 
FLIR 
+ ej specificerat 

1.4 kg, 
NBC, 
+ej specificerat för 
underrättelser 

Framdrivning 
 
Start&landn 

2-takt, kan stängas 
av i luften, 
katapult, fallskärm 
alt nätlandning 

El motor 
 
Kast el. katapult, 
buklandning 

El motor 
 
Kast el. katapult, 
Rygglandning med 
airbag 

Kolvmotor som 
driver en fläkt 
VTOL 

Fart, max 
(marsch) 
 Höjd, max 

160 km/h,  
(70 km/h), 
3000 m 

90 km/h, 
(45 km/h), 
366 m 

74 km/h, 
(45 km/h), 
300 m 

185 km/h, 
(102 km/h), 
1525 m 

                                                 
69 FM, Marktaktisk UAV, studierapport 2004. Bilaga 12.3. Reserapport Tyskland och Schweiz.  s. 

5-7. 
70 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027. s. 127-133. Hela avsnittet grundar sig på källan. 
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Fakta LUNA  

(operativ) 
DRAGON EYE 
(operativ) 

SKYLARK  
(utveckling) 

GOLDEN EYE 
(utveckling) 

Uthållighet, 
Uppdragsradie 
Klargöring 

2-4 h, 
80 km utan relä, 
2 man/10 min 

30-60 min, 
5-10 km, 
bedömt: 2 man/10 
min 

1.5-2 h, 
5-10 km, 
bedömt: 2 man/10 
min 

1h (+), 
bedömt 100 km, 
Bedömt 2 man/10 
min 

Kostnad System 45 Mkr System 0.5 Mkr Inga uppgifter Inga uppgifter 
Övrigt Typ 2 certifierad, 

GCS i fordon, 
Ändra rutt under 
färd, hand over, 
14 st. pers/system 

Viss kollisions-
undvikfunktion, 
Auto/manuell, 
Ändring rutt 
under färd,  

Auto/manuell, 
Ändring rutt under 
färd 
 

Autonom flygning 
möjlig, i övrigt 
inga kända detaljer 

 

Tabell 3. Författarens sammanställning av fakta för två micro UAV-system under utveckling. 

 MIKADO DO MAV 
Vikt 0.5 kg Under 0.5 kg 
Nyttolast Ingen viktuppgift, 

LLTV 
Ingen viktuppgift, 
LLTV, 
(Stillbildkamera under utveckling för 
ombordlagring) 

Framdrivning 
Start&landning 

El motor,  tvåbladig propeller, 
Kast start, buklandning 

El motor, tvåbladig propeller, 
Kast alternativt ”stjärtstart vertikalt efter 
knapptryckning”, buklandning 

Fart, Höjd Bedömd fart 50 km/h, höjd 300 m Bedömd fart 50 km/h, höjd 300 m 
Uthållighet, 
Uppdragsradie 

20 min (+), 
500 m (+) 

30 min (+), 
1.5 km (+) 

Kostnad Inga uppgifter Styckepris 32 000 kr 
Övrigt Bärbar GCS Bärbar GCS eller hjälmmonterad display 

för styrning, 
Autoflygförmåga, 
Kan flyga radiotyst temporärt, 
Vertikalstart möjlig 

 

3.3 Nyckeltekniker för UAV-system 
Med nyckelteknik avses i uppsatsen viktiga teknikområden för UAV-system. 
Uppsatsen delar in UAV-system i fyra nyckeltekniker enligt nedan. 
 

(1) nyttolast,  
(2) plattform,  
(3) kommunikation samt 
(4) markkontrollstation (GCS).  

 
Status och utveckling inom dessa områden inverkar på de förmågor som små 
UAV-system kommer att kunna prestera. Nyckelteknikerna redovisas först i 
allmänna ordalag i avsnitten nedan. Därefter beskrivs utvecklingspotentialen kort 
för de olika nyckelteknikerna.  

3.3.1 Nyttolast  
Avsnittet med nyttolast är det mest omfattande av nyckelteknikerna. Med nyttolast 
avses i uppsatsen sensorer, kommunikationsrelä och eventuell vapenlast som kan 
appliceras ombord på en UAV. Den är viktigt att hålla i minnet att massan 
(vikten) av nyttolasten är en starkt dimensionerande faktor att beakta för små 
UAV-system. En mini UAV i 40 kg klassen med fast vinge klarar i dag cirka 3 till 
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5 kg nyttolast. Omkring 10 % av farkostens vikt kan vara ett riktmärke att utgå 
ifrån då det gäller möjlig vikt för nyttolast.  
 
Sensorer 
Med sensorer avses i uppsatsen optroniska sensorer samt radarsensorer. Objekt 
kan upptäckas av sensorer som är anpassade för olika våglängdsområden i det 
elektromagnetiska spektrumet. Sensorn skall kunna upptäcka, samt helst både 
klassificera och identifiera objekt. Sensorer kan vara aktiva eller passiva. Aktiva 
sensorer sänder ut elektromagnetisk strålning som kan upptäckas av sensorer hos 
en motståndare. Passiva sensorer sänder inte ut elektromagnetisk strålning. 
Multisensor är en sensor som kombinerar olika sensorer. Beroende på 
våglängdsområde, har sensorn olika kapaciteter. 
 
Det optroniska våglängdsområdet är mellan 0.05 och 14 µm. Området delas in i 
ultraviolett (UV), visuell (VIS), infraröd (IR), nära infraröd (NIR) och termisk 
infraröd (TIR). Till optroniska sensortillämpningar räknas bl.a. laser, TV-kameror, 
LLTV, CCD, FLIR, InfraRed Search and Track (IRST, som exempelvis finns på 
UGGLAN), InfraRed Line Scanner (IRLS) samt Laser Detection And Ranging 
(LADAR). IR ger ingen information om objektets avstånd respektive hastighet 
varför en kombination med laser eller radar är lämplig. Däremot ger IR 
mörkerkapacitet. Nedan presenteras några utvecklingsprognoser för IR och 
laser.71 
   IR-utvecklingen handlar i stor grad om att erhålla tillräckligt hög upplösning. 
Hos de stirrande sensorerna, framför allt för kylda sensorer, kommer 
upplösningen inte att vara gränssättande i framtiden. Okylda sensorer kräver 
längre exponeringstid, vilket gör dessa mer sårbara för motmedel. Kombinerade 
sensorer för olika våglängdsområden, som nyttjar en och samma apertur bedöms 
kunna realiseras. Smarta bildsensorer, som är en kombinerad sensor och signal-
behandlingselektronik på samma chip, och kombinationer av olika sensorer kan 
finnas på samma chip.72 FLIR och IRST bedöms ha konvergerat till stirrande 
system som inte kräver kylning. Bildbehandlingsmässigt kommer detektering och 
klassificering inte att vara ett stort bekymmer, medan automatisk måligenkänning 
bedöms ta ytterligare tid att realisera.73  
   Laser-utvecklingen bedöms påtagligt påverka den taktiska situationen framgent. 
Utvecklingen går mot lasrar som kan täcka hela det optroniska våglängdsområdet 
från UV till långvågig IR. Andra laservåglängder än de traditionella (Nd) 
lasrarnas 1.06 µm kommer att ses i olika tillämpningar. Laseravståndsmätare och -
belysare är två exempel på sådana tillämpningar. Microchiplasrar med mycket 
liten volym (cm3) är under utveckling och kan ge goda prestanda i bl.a. UAV-
system för målbelysning och avståndsmätning. Ögonsäker laser bedöms kunna 
införas inom tidsperioden. Integrering med andra sensorer (IR, radar, TV etc.) kan 
ge goda multisensoregenskaper. En utveckling av avståndsgrindad bildförstärkare 
och pulsad laser med ögonsäkra våglängder bedöms kunna realiseras. Ökad 
väderpenetration kan erhållas i framtiden. Intressant att notera är att i flera fall kan 

                                                 
71 FOI, Berglund, L., Introduktion Robusta Optroniksystem. (2203) Kurskompendium Robusta 

Optroniksystem för ChP T 02-04. 
72 FOA, Berglund, E. (red), Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling. s. 11-12. 
73 FMV, Tekniska Utvecklingstrender. s. 139-143. 
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ett och samma lasersystem ha flera funktioner som laserradar, vindkorrektion, 
antisensorlaser, avståndsmätare, optisk kommunikation, IK, belysare etc.74 
 
Atmosfärtransmissionen av elektromagnetisk strålning påverkas av vädret. Detta 
är särskilt påtagligt för alla optroniska sensorer. Moln, regnväder och dimma 
dämpar optroniska sensorers verkan. Dämpningen är störst mellan 300 och 1000 
m över marken. Även rök som används i militära tillämpningar dämpar 
transmissionen för optroniska sensorer. Vissa våglängdsområden är mer lämpliga 
än andra för optroniska sensorer. 3 till 5µm och 8 till 14 µm är två typiska TIR 
våglängdsområden med god transmission i atmosfären. Våglängdsvalet för 
sensorer står många gånger mellan 3 till 5 µm och 8 till (12)14µm. 
Svartkroppsstrålningen vid rumstemperatur är maximal för 8 till 14µm, men 
samtidigt är dämpningen i hög luftfuktighet betydligt högre än i 3 till 5µm-fallet. I 
nuläget sker största satsningen inom 3 till 5 µm området, som dessutom är särskilt 
intressant för multispektral teknik. Det förekommer även sensorer för UV-
strålning. Dessa används bl.a. i varningssytem för robotskott. 75 Från 200 m höjd 
klarar dagens optroniska sensoralternativ 15 cm upplösning.76  
 
För radar gäller att de flesta applikationer finns inom våglängdsområdet 1 mm till 
0.3 m. Millimeterradar är en variant inom våglängdsområdet 1 till 10 mm. 
Radarsensorer innebär allvädersförmåga. Beroende på våglängd finns det dock 
väderbegränsningar även för radar. Generellt är begränsningarna betydligt mindre 
än för optroniska sensorer. För att kunna presentera rörliga markmål finns Ground 
Moving Target Indicator (GMTI) framtaget till moderna radarapplikationer.     
   SAR är ett system som syntetiskt skapar en radarantenn med smal lob, vilket 
innebär en hög upplösning. SAR-bilder kan göras mycket detaljerade.77 Radar kan 
mäta avstånd, vinkel samt hastighet. Vinkelupplösningen är generellt sämre än för 
optroniska system, men SAR medger ökad upplösning ned till decimeterklassen 
och är avståndsoberoende. SAR kan idag delges i nära realtid, och är intressant för 
små UAV:er.78 Intressanta värden att notera är att för SAR från satelliter är högsta 
upplösningen cirka 1 till 2 m med stråkbredden cirka 10 km. Ökas stråkbredden så 
försämras upplösningen. Motsvarande siffror för högsta upplösning är cirka 3 dm 
med flygplansburen SAR i Joint STARS. 
   Utvecklingsmognaden för radar är relativt sett högre än för optronik. 
Millimeterradarfrekvenser och tillämpningar för detta radarområde bedöms vara 
under stark utveckling. Mm-radarsystem har potential för hög upplösning och små 
applikationer, t.ex. i målsökare. Även radarantennteknik och -mottagare bedöms 
ha god utvecklingsprognos. SAR tekniken kommer också att utvecklas och kunna 
miniatyriseras samt få högre upplösning bl.a. tack vare bättre 
signalbehandlingsteknik. System för bredbandsradar för måligenkänning bedöms 
kunna vara operativa 2015. Dessa system kräver mycket hög pulseffekt för lång 

                                                 
74 FOA, Berglund, E. (red), Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling. s. 12-18. 
75 Berglund, L., Introduktion Robusta Optroniksystem. Kurskompendium Robusta Optroniksystem 

för ChP T 02-04. 
76 FM, Marktaktisk UAV, studierapport 2004. Bilaga 12.3 Reserapport Tyskland och Schweiz. S. 

3-4. 
77 Nylander, M., Sensorbestyckning av taktiska obemannade flygande farkoster –UAVér unmanned 

aerial vehicle- för underrättelseinhämtning och positionsbestämning.  FHS, Stockholm, c-
uppsats. (2001), s. 32-54. 

78 FOA, Berglund, E. (red), Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling. s. 18-21. 
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räckvidd.79 Små lågfrekventa SAR system med god prestanda kommer att 
utvecklas inom perioden fram till 2014. Förmågan att upptäcka markmål genom 
GMTI från luftburen radar kommer att öka. Bistatisk radar mot smyganpassade 
plattformar är en annan intressant tillämpning som är på gång. Low Propability of 
Intercept (LPI-teknik) är en viktig utvecklingstrend som kan göra radarn mer 
svårupptäckt genom att sprida ut radarsignalen i frekvens och tid. 
Multisensorsystem där IR, laser, radar och andra system kan kombineras är en 
tydlig trend som kommer att realiseras.80 De viktigaste användningsområdena för 
sensorer är bilder (VIS, IR och radar), signalspaning, NBC, meteorologi, 
magnetism och minor.81 I uppsatsen är det främst mini SAR-system inom 
radarområdet som är intressanta för små UAV-system. 
 
Kommunikationsrelä 
Räckvidd och tillräcklig bandbredd är två utmaningar för kommunikation. 
Radioräckvidd påverkas av en mängd faktorer. Antennutformning, antennhöjd, 
topografi, atmosfärstransmission, frekvensval samt utsänd effekt är några exempel 
på dessa faktorer. Relä kan ingå som en del i nyttolasten. Flera fördelar kan 
uppnås med UAV-system som kommunikationsnod. (1) mer effektivt nyttjande av 
bandbredd, (2) öka radioräckvidd till Beyond Line-Of-Sight (BLOS), (3) fylla ut 
luckor i kommunikationstäckningsområden, (4) ökad mottagen energi, vilket i sig 
innebär en ökad störresistens82. I uppsatsen bedöms nodfunktionen tveksam för 
micro UAV-system. 
   Reläer blir mindre och samtidigt mer kompetenta i framtiden. Reläfunktionen 
kan också utvecklas via ny teknik. Urban miljö är ett exempel på terräng där 
radioskugga ofta uppstår för markförband utan luftburet kommunikationsstöd. I 
bebyggelse uppstår problem med fädning och reflexer för radiovågor. 
Mobiltelefonsystem har löst detta med ett cellbaserat centraliserat nät av 
basstationer och teknik för sändare samt mottagare. Stationerna känner av var 
sändaren och mottagaren befinner sig. Överlämning mellan basstationer sker 
automatiskt. All trafik sker via basstationen även om mobiltelefonerna befinner 
sig endast någon meter från varandra. Basstationskonceptet har även brister. Om 
en basstation slås ut blir det svårt att etablera förbindelser i ett centraliserat nät.  
   Ad-Hoc nät är en kandidat för framtida teknik, som ligger i linje med vad 
uppsatsen tidigare skrivit om självsynkronisering. Ad-Hoc nät är oberoende av 
infrastruktur och är ej centraliserat. Nätet är mobilt, kan etableras snabbt för att 
möta oförutsedda händelser. Bluetooth-tekniken som börjar bli vanlig, är ett 
exempel på Ad-Hoc nät på korta avstånd. Ad-Hoc är latin och betyder för detta 
ändamål, vilket indikerar situationsanpassningsförmåga.83  
   Utveckling av radiokommunikation vid 60 GHz kan visa sig vara intressant. 
Frekvensen har smygegenskaper och medger överföringshastigheter upp emot 500 
Mbit/s. Tekniken bedöms vara realiserad inom tio år.84 
   Tilldelning och prioritering av nätkapacitet för konkurrerande behov är en 
metod som sannolikt kommer att bli mer vanlig i framtidens krigföring. Synsättet 

                                                 
79 FOA, Berglund, E. (red), Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling. s. 18-21. 
80 FMV, Tekniska Utvecklingstrender. s. 122-133, samt s.148. 
81 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 34-35. 
82 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 38. 
83 FOA, Persson, K, Söderquist, I., Kommunikationsnät. Linköping. Kompendium. Kap 3-5.  
84 FOA-R-00-01797-517-SE, Förbandsnära UAV-system. Stockholm, (2000), s. 47-49. 
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att tillhandahålla en viss service och kvalitet som påminner om näringslivets 
metoder tycks sannolik inom detta område. 
   Under Falklandskriget 1982 sänktes HMS Sheffield. Telekonflikt anses vara en 
bidragande orsak till detta tragiska öde. Telekonflikter uppstår vid operationer 
mellan olika vapengrenar och mellan olika nationella lösningar i en internationell 
operation. All elektronik strålar ut elektromagnetisk energi och påverkar annan 
elektronik. Det som sker i korthet är att störande signaler genereras och kopplas 
via antennsystemet till samlokaliserade system varvid fel uppstår. En ökad 
användning av civil elektronik (COTS) i militära tillämpningar ökar risken för 
telekonflikter, då civil elektronik i regel ger ifrån sig högre störningsnivåer än 
militär. Detta är värt att beakta vid utformningen av interoperabla små UAV-
system.85 
 
Vapenlast  
Bekämpningsförmåga är än så länge inte en verklighet för små UAV-system. 
Verkan handlar inte bara om direkt bekämpning. Icke-dödande verkansförmåga 
samt indirekt verkansförmåga såsom målutpekning och eldledning är också 
viktiga att utforma. Precisionsinsatser är som tidigare nämnts också en viktig del. 
   Det pågår utveckling åtminstone inom tre områden för vapen avsedda till små 
UAV-system. En handgranatliknande tillämpning (cirka 300 g) mot trupp är 
möjlig för mini UAV-system. Det är även möjligt att utforma substridsdelar med 
splitterskal samt en mindre Riktad Spräng Verkan (RSV)-tillämpning mot trupp 
och enklare fordon. För verkan mot pansarskyttefordon alternativt mot stridsvagn 
utan tilläggsskydd, är projektilbildande substridsdelar med kaliber 100 mm 
möjliga. En slutfassensor (t.ex. av BONUS-typ) krävs för att få rimlig precision 
mot stillastående mål. Vikten bedöms vara 4-5 kg. [Verkan mot rörliga mål kräver 
mer sofistikerad last, författarens kommentar] De tre fallen bör omfatta stridsdelar 
med autodestruktion.86 Luftburna laservapen med allmändestruktiv verkan för små 
UAV-system bedöms inte kunna realiseras inom tidsperioden fram till 2014 
(viktskäl). Markbaserade system kan däremot komma att vara realitet inom 
tidsperioden.87 Ytterligare vapentrender kan främst hänföras till utveckling av 
UCAV.  
   Elektronisk störning är ett område inom icke-dödlig verkan värd att påpeka. 
GPS-störning med mini UAV-system är möjlig och kan ske på två olika sätt. Det 
ena sättet är att fälla små störare från farkosten. Denna störmöjlighet finns redan 
idag. Det andra sättet är att störa från luften. GPS-störning är möjligt, även mot 
GPS med smarta antenner som diskriminerar vissa lobvinklar. Allmänt sett är 
utmaningen för störning med UAV-system att ha tillräckligt stora antenner på 
störaren samt att kunna leverera tillräckligt med effekt utan att utrustningen väger 
för mycket.88  

3.3.2 Plattform 
Med plattform avses i uppsatsen framdrivningssystemet och skyddet av farkosten. 
Framdrivning sker med turbin-, jet-, kolv- eller elektrisk motor. De två sistnämnda 
är vanligast för små UAV-system. Uthållighet (flygtid) påverkas bl.a. av 

                                                 
85 FOI, Stenumgaard, P., Utbildningskompendium Telekonflikt. Linköping. s. 6-14. 
86 FOA, Karlsson, S., Skriftligt underlag på begäran från författaren. 2004-11-17, kl. 17:29. 
87 FOA, Berglund, E. (red), Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling. s. 16-17. 
88 FOA, Arnsby, J., Skriftligt underlag på begäran från författaren. 2004-11-17, kl. 14:15.  
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framdrivningssättet. De två viktigaste faktorerna för framdrivning är 
bränsleåtgång och effekt kopplat till massa. Skyddet av farkosten är en balansakt 
mellan taktik, teknik och kostnader. Skyddsteknologi är kostnadsdrivande. 
Beställare av UAV-system tycks inte vara lika angelägna att investera i 
skyddsteknologi som i fallet med bemannade luftfarkoster. Elektriska motorer 
bidrar till en reducerad akustisk- och IR-signatur vid jämförelse med traditionella 
lösningar.89 Motorns placering påverkar också signaturen. Förmågan att sväva tyst 
över målet viss tid med avstängd motor kan vara värdefull för den stridstekniska 
nivån då överraskning eftersträvas.  
   Utveckling av framdrivning kommer att fortgå och innebära en ökad uthållighet. 
Det kommer att ställas högre krav på robusthet för de UAV-system som skall 
certifieras för obegränsad flygning i delat luftrum. Nästa steg i skyddstänkandet 
består bl.a. i att göra redundanta UAV:er som ”tål” viss vapenverkan mot sig.90 
Redundans att tåla vapenverkan bedöms inte vara avsett primärt för små UAV-
system av kostnadsskäl. Mycket talar i stället för att micro UAV-system kommer 
att betraktas som förbrukningsvara.  

3.3.3 Kommunikation 
Med kommunikation avses i uppsatsen kommunikationsutrustningen som åtgår 
för att manövrera farkosten respektive nyttja dess nyttolast i luften. Det finns i 
princip tre överföringssätt för data över långa avstånd. Antingen sker den via 
optisk fiber, radio eller laser. För att manövrera farkosten och sensorerna krävs i 
regel länkfunktioner mellan UAV och GCS/GDT. Upplänken för styrning av 
farkosten (kontroll, styrning, uppdatering av uppdrag etc.) och nerlänken för 
statusdata (telemetri) har relativt sett måttligt kapacitetsbehov (1-10 kb/s). 
Nerlänken för sensordata har relativt sett störst kapacitetsbehov (upp till 20 Mb/s, 
beroende på sensor, ombordfusion etc.).91 Sett till hela plattformsbehovet så är 
siffran betydligt högre. PREDATOR uppges ha ett behov av 44.7 Mbit/s och 
GLOBAL HAWK 548 Mbit/s92. Det tillkommer även kommunikationsutrustning 
mellan GCS och användare av tjänsten. Huvudprincipen för de flesta UAV-system 
är att all rådata överförs från farkosten till GCS. Tolkning av informationen, 
beslutsfattning och delgivning av information sker i GCS. Datakompressions-
teknik bidrar till att få tillgänglig bandbredd att räcka till. Kompressionen innebär 
att viss information går förlorad, vilket inte alltid är önskvärt men ofta 
nödvändigt. Olika modulationstekniker är ett annat sätt som gör att tillgänglig 
bandbredd nyttjas effektivare93.  
   Ett annat sätt är att minska kapacitetsbehovet är att endast sända bilder på 
begäran och gå ifrån ständig sändning i realtid. Fusion av sensordata ombord på 
en UAV före nedsändning är en variant som också sparar bandbredd.94 För att 
utveckla UAV- systemen behöver datahantering ombord på farkosterna öka. 
Autonom flygning, sensordata fusion, flexibilitet och uppträdande i komplexa 
miljöer är några områden som kan förbättras genom fortsatt utveckling av 
processorer. Dagens Pentium IV processorer med kapacitet på några GHz bedöms 

                                                 
89 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 29-31. 
90 Ibid, s. 80. 
91 FM, Slutrapport AG UAV. HKV, (2000-11-04), bilaga 2, s. 7-9. 
92 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 100. 
93 FHS,  Ottoson, R., Telekommunikation. Kurskompendium ChP T 02-04, kapitel 6 och 8. 
94 UVS International, UAVs: a global perspective. Juni 2004. s. 175-176. 
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ha utvecklats till nära gränsen för kiselteknologin om 10 år och ha en kapacitet 
kring 1 THz.         
   Parallellt med detta pågår en utveckling med alternativa tekniker som skall 
kunna föra processorkraften ytterligare bortom kiselteknikens gränser. GaAS-
microchip och optiska processorer utgör bara två intressanta tekniker som kan 
komma att ersätta och överträffa dagens teknik.95 Den tekniska utvecklingen 
kommer att innebära att graden av autonomitet ökar. En ökad grad av autonomitet 
innebär att människans inblandning och beslutsfattande kan komma att ske på en 
högre systemnivå. Det är dock svårt att se en utveckling där människan helt 
lämnas utanför i praktiken.96 
 
Optisk fiber 
Fiberoptik förekommer redan inom telekommunikation och robotutveckling. 
Tekniken med optisk fiber medger stor bandbredd (2 GHz). Dilemmat med denna 
teknik är att man måste haspla ut fiberoptisk tråd efter farkosten.  
 
Radio 
De begränsande faktorerna vid radiolänktrafik är bandbredd och optisk sikt. 
Funktionssäkerheten för länkkanalen kan ökas genom att påverka signalstyrka 
(uteffekt, antennförstärkning), bandbredd (bandspridning, kanalkodning) samt tid 
(interleaving, upprepning). Vid frekvenser över 10 Ghz blir väderkänslighet vid 
regn en begränsning att räkna med.  
   Radio kommer fortsatt att vara den dominerande kommunikationstekniken. 
Räckvidden för radiolänk kan ökas genom flera åtgärder såsom flyghöjd och flera 
luftburna kommunikationsnoder. Satellitkommunikation utgör ett viktigt alternativ 
för framtiden. Praktiska antennarrangemang påverkas av frekvensvalet. Låga 
frekvenser innebär stora antenner, höga frekvenser innebär mindre antenner. 
Antennutvecklingen hänger intimt samman med överföringskapacitet. För micro 
UAV:er är antennfrågan starkt dimensionerande. Det är komplicerat att utveckla 
antenner med hög kvalitet för så små luftfarkoster. Så kallade smarta antenner är 
ett viktigt utvecklingsområde97. Räckviddsökning från dagens 1 till 2 km för 
micro UAV-system bedöms kunna ökas upp till 10 km98. I uppsatsen bedöms inte 
micro UAV-system kunna utgöra en kommunikationsnod för andra system. Detta 
beror på viktbegränsningarna ombord. 
 
Laser 
Laserlänk har hög kapacitet (upp till 1 Gbit/s), men är väderkänslig och kräver fri 
sikt. Tillgång till energi för att försörja sambandsystem, sensorsystem mm. med 
ström är också en kritisk faktor.99 Kommunikationen är relativt säker tack vare 
den smala laserstrålen och kodningsmöjligheter. Internkommunikationslänk med 
laserteknik mellan två UAV:er är fullt möjlig.100 På lasersidan är det intressant att 

                                                 
95 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 41-43. 
96 FM, Slutrapport AG UAV. (2000-11-04), bilaga 2, s. 4-7.  
97 FOI, Rantakokko, J., Smarta antenner. Kurskompendium, Robusta Sambandsystem ChP T 02-

04. (2003-03-10). 
98 Center for Strategy and Technology, Huber II, Arthur F., Occasional paper No. 29, Death by 

thousand cuts: Micro-air vehicles in service of AirForce missions. Air University, Maxwell Air 
Force Base, Alabama, USA.  

99 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 39-40. 
100 FOA, Berglund, E. (red), Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling. s. 42-44. 
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konstatera att USA planerar införa laserkommunikationssatelliter för att lösa del 
av kapacitetsbehovet.101  

3.3.4 Markkontrollstation 
Markkontrollstationen (GCS) är ledningsplatsen för UAV-system på fältet. GCS 
kan vara relativt stora och i princip fasta grupperade (låg rörlighet). Detta gäller 
främst för större UAV-system. General Atomics (GA), tillverkare av 
PREDATOR, har utvecklat en Portable GCS (PGCS) som väger drygt 40 kg och 
är i portföljstorlek. GA har dessutom utvecklat en Remote Video Terminal (RVT) 
som uppges vara bärbar och av laptopstorlek. RVT kan bara ta emot sensordata 
från farkosten.102 De mindre UAV-systemen som studerats i uppsatsen har 
generellt en bärbar GCS. Den kan jämföras med en laptop vägandes några kilo. 
Huvuddelen av dagens GCS är bara designade för den egna farkosten och kan 
knappast betecknas interoperabla.  
   Nato har utvecklat en standard (STANAG 4586) för ledning av UAV:er. 
Förhoppningar finns att denna standard kan åtgärda interoperabilitetsbekymren103. 
I Sverige pågår utveckling av distribuerad GCS/GDT. Man utreder bl.a. hur man 
som slutanvändare på fältet skall kunna ställa frågor till en UAV. Tre centrala 
frågor studeras. Dessa är hur man ställer frågor före ett uppdrag planeras, hur man 
ställer frågor medan farkosten är i luften och löser ett uppdrag samt hur man skall 
kunna överrida sensoroperatören. Denna utveckling bedöms leda till en ökad 
flexibilitet för slutanvändare på fältet.104 I uppsatsen bedöms distribuerade GCS:er 
vara realiserade inom tio år. 

3.3.5 Sammanställning av nyckelteknikerna 
Författaren redovisar en sammanställning av de studerade nyckelteknikerna i 
tabell 4 nedan. I tabellen framgår vilka möjligheter som författaren uppfattar vara 
möjliga att tillämpa inom en tioårsperiod för mini respektive micro UAV-system. 
Det som presenteras i tabellen används som utgångsvärde i värderingskapitlet. I 
uppsatsen används VIS som sammanfattande term för elektrooptiska sensorer. 
Tabell 4. Författarens sammanställning av avsnitt 3.3. Författaren har bedömt vad som kan vara 
möjligt för mini respektive micro UAV-system inom en tioårsperiod avseende de fyra 
nyckelteknikområdena. SIS betyder signalspaning. 

 Mini UAV Micro UAV 
Nyttolast Sensorer: 

VIS, IR, MiSAR, c-sniffer,  
SIS-pejl 
 
Kommunikationsrelä: 
Relä (BLOS), nod 
 
Vapenlast: 
Ja (hgr, RSV samt projektil-
bildande substridsdel mot strfo), 
GPS-stör, multilaser,  
 
 

Sensorer: 
VIS, IR 
 
 
Kommunikationsrelä: 
Relä (BLOS) 
 
Vapenlast: 
laserpek 

                                                 
101 USA DoD, UAV Roadmap 2002-2027, s. 100. 
102 Skriftliga uppgifter från tillverkaren GA (ref. Steve May), i samband med besök 2003-06-02. 
103 UVS International, UAV:s a global perspective. (Juni 2004), s. 164-166. 
104 FMV, Larsson, C-M., Intervju. 2004-11-19, kl. 14:00-15:00. 
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 Mini UAV Micro UAV 
Plattform Framdrivning: 

Tvåtaktsmotor, elektrisk motor, 
Låg akustisk- och IR-signatur, 
Ökad uthållighet 
 
Skydd: låg prioritet 

Framdrivning: 
elektrisk motor, 
Låg akustisk- och IR-signatur, 
Ökad uthållighet 
 
Skydd: låg prioritet 

Kommunikation Radio, laserlänk Radio 
GCS Generell bärbar GCS, 

distribuerad GCS 
Generell bärbar GCS,  
distribuerad GCS 

 

3.4 Luftrumsreglering 

3.4.1 Allmänt om internationell reglering av luftrum 
Internationella regler utgör en överordnad och styrande ram. Nationella (civila och 
militära) regler kan ses utgöra tillägg till de internationella. Utvecklingen med ett 
stort antal UAV:er  i luftrummet fanns inte med i utgångsvärdena när nuvarande 
regler togs fram. Ett internationellt arbete pågår som syftar till att bli överens om 
hur UAV:er skall hanteras. Stora UAV-system är flygsäkra redan idag. Det 
handlar i hög grad om en mental omställning för branschen. Vissa är mer 
förändringsbenägna än andra. Australien har exempelvis uttryckt sig i termer av 
att lättare små UAV-system inte är farligare är fåglar.105 
 

 
(Källa: http://mit.edu/6.933/www/Fall2000/mode-s/atcrbs.html, 2004-11-08, kl. 19:15) 

Figur 12.  Automatic Traffic Control Radar Beacon Systems (ATCRBS). Principbild för hur 
markbaserad radarövervakning sker av luftrum som stöd för flygtrafikledning.  

   Reglerna omfattar såväl bemannade som icke bemannade farkoster. Skyddet av 
tredje part är ett fundamentalt krav i reglerna. Luftrummet indelas i sju luft-
rumsklasser (A-G). Det förekommer även indelning i ”restricted and Special use 
airspace” och deklarerade krigszoner där särskilda bestämmelser gäller. Klass A 
till E innebär varierande grad av flygkontrolltjänst (Air Traffic Control, ATC) och 
ställer högre krav på farkoster. Klass F och G saknar i princip flygkontrolltjänst 
och medger samtidigt flygning för i princip alla typer av farkoster. Flygning i 
luftrum som klassas som F och eller G ställer bl.a. krav på tillräcklig säkerhet för 
tredje part samt förmåga att se och undvika (sense and avoid för UAV-system) 
andra flygande farkoster. Bemannad flygning sker principiellt enligt visuella 
regler (VFR) eller med instrumentregler (IFR). UAV-system kan flyga under IFR 
under förutsättning att (1) de är certifierade som flygvärdiga, (2) de har 
certifierade operativa rutiner och en färdplan, (3) befinner sig i kontrollerat 

                                                 
105  Drejing, S-O., OPIL/FTK, Intervju. 2004-11-11, kl. 08:30-08:55. 
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luftrum, (4) de har tvåvägs kommunikation mellan UAV-ATC samt data och 
kommunikationslänk mellan UAV-GCS.106 

3.4.2 Luftfartsverkets regelverk  
Luftfartsverket (LFV) är nationellt ansvarig för civila regelverk. Grundtanken 
med UAV-system är att de skall svara upp på samma krav som bemannade 
luftfarkoster för att ges möjlighet att vistas i luftrummet. Såväl civila som militära 
bestämmelser för UAV-system är bristfälliga för närvarande i de flesta länder. 
Dagens övergripande flygsäkerhetsmål tar sin ansats från att såväl tredje part på 
marken som bemannade luftfarkoster skall skyddas. LFV skriver att (1) maximalt 
en omkommen person per 50-årsperiod kan tillåtas under fredstid, att (2) minst 
100 gånger lägre risk än de genomsnittliga individuella riskerna i vägtrafik 
(eftersom riskerna är ofrivilliga) samt att (3) UAV-system inte får ge upphov till 
fler trafiktillbud (räknat per flygning alternativt flygtimme) än vad bemannade 
luftfartyg gett upphov till under senaste tioårsperioden.107  
   Ett alternativt synsätt är att ange de operativa begränsningar under vilka UAV-
system får dela luftrum med bemannade luftfarkoster. LFV regelverk ställer också 
ett antal krav på den organisation som opererar UAV-system. Kraven berör 
sådant som kompetens hos nyckelpersonal, dokumentation av utvecklingsarbete, 
flygunderhållsorganisation och att godkännanden för olika delsteg inhämtas från 
LFV. Vidare menar LFV att det inte är befogat att kräva omfattande analyser för 
mindre system som innebär relativt små risker för omgivningen.108 

3.4.3 Försvarsmaktens regelverk 
Flyginspektionen (FLYGI) utövar under ÖB tillsynsansvar för FM avseende 
luftfartsregler. RML är FM:s regelverk som utgår från internationella och 
nationella regelverk för luftfart. UAV-system omfattas av RML.109  
   Typcertifierings- respektive auktorisationsprocesserna är omfattande för 
flygverksamhet. RML ställer, med stöd i internationella och nationella regler, krav 
på såväl verksamhetspåverkare som verksamhetsutövare.  Avseende policy skriver 
HKV att ”…vara konstruerad, producerad och utrustad så att certifierings-
kriterierna för bemannade luftfartyg av jämförbar konfiguration uppfylls, och 
vara konstruerad av en designorganisation som uppfyller kraven....” 110  
 
FM:s vision för UAV-system omfattar system för medium- och höghöjd. Visionen 
pekar på vikten av att uppfylla grundläggande förutsättningar avseende 
luftvärdighet, systemvärdighet, systemintegratör, designkrav relaterade till 
flygdrift, luftfartsskydd, ansvarsfördelning, kontinuerlig luft- och systemfärdighet, 
flygoperatören samt kompetens och certifikat för UAV-piloter. Visionen pekar 
även på nödvändigheten av en samsyn avseende begreppet luftfartssystem för en 
samordnad regelutveckling. Luftfartssystem kan delas in i flygdriftsystem, 

                                                 
106  Lind, I., samtal vid FHS 2004-10-14, kl. 18:00-19:00, samt föreläsningsunderlag från Ingemar 

Lind i samband med Flygteknik 2004 i Stockholm 18-19 oktober 2004. Underlaget baseras på 
UAV Safe Interaction In Civil Operations, USICO, ett forskarprogram inom femte 
ramprogrammet inom EU. 

107 LFV; Flygning med obemannade luftfartyg (UAV) i luftrum med civil flygverksamhet, 2003-03-
25. s. 3-4. Framgent benämnd LFV, 2003-03-25.  

108 LFV, 2003-03-25. s. 5-14. 
109 FM, Slutrapport AG UAV. Stockholm, HKV, 2000-11-04. s. 17-18. 
110 Ibid. s. 23. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-12-09 FHS: 19 100:2072 
Mj Jyrki Kujansuu  Sida 39 (69) 
ChP T 02-04  

flygplats- och bassystem samt luftrumssystem.111 Ett viktigt sätt att visa på 
systems förmåga är att flyga (mycket) med det.  
 
UAV-system måste vara certifierade både avseende komponenter, 
systemintegration och operativa rutiner i likhet med bemannat flyg. I avvaktan på 
en internationell regelutveckling har FLYGI föreslagit en klassificering i fem 
klasser av UAV-system. Beroende på klass ställs olika krav på fyra parametrar. 
Dessa är materielkrav, behörighetskrav för flygoperatör, krav på 
verksamhetsutövare samt krav på drifttillstånd. Typ 1a system (maximalt 20 kg 
farkost) ställer krav på optisk sikt mellan farkosten och förare hela tiden. Typ 1b 
system (farkostens massa över 20 kg) samma villkor som 1a plus en särskild 
prövning. Typ 2 system får endast verka inom avlyst område och med 
restriktioner för överfluget mark- och vattenområde. Målsättningen för 
UGGLAN-systemet är att nå typ 2 certifiering. Idag flyger man på ett 
flygutprovningstillstånd under FMV:VoVC (Verifiering och Validering Centrum) 
ansvar. Typ 3 system får endast verka inom avlyst område men utan restriktioner 
för överflugen mark- och vattenområde. Typ 4 system får verka i gemensamt 
luftrum och ställer de högsta kraven på de fyra parametrarna. Det finns även 
möjligheter till beslut om dispens från dessa krav. Beslut om detta kan fattas efter 
en särskild riskutvärdering. För en fullständig bild rekommenderas studier av 
källan.112  

3.4.4 Se och undvik113 
Vid flygning krävs att farkoster själva har förmåga att i tid upptäcka och undvika 
kollisioner. Se och undvik kravet är i nuläget inte löst för UAV-system på ett fullt 
tillfredsställande sätt. Eftersom piloten inte finns ombord på en UAV, talas det 
istället om ”sense and avoid”. En möjlighet att lösa detta på idag är att sända upp 
ett bemannat följeplan tillsammans med en UAV.  
   Exempel på vad som inverkar på ”sense” är optiska sensorer, objektets 
synlighet, atmosfärens transmission och bildanalyskapacitet. Exempel på vad som 
inverkar på ”avoid” är målföljning (sensordata bearbetning), möjlighet att 
prediktera flygvägar och kollisioner samt utförande av undanmanöver. Då 
farkoster i luften rör sig relativt snabbt krävs det en tillräckligt tidig upptäckt för 
att en beräkning följd av en undanmanöver skall hinna exekveras. Sammantaget 
innebär detta att anti-kollisionssystemet bör omfatta minst två redundanta 
delsystem. Det ena delsystemet utgörs av ett transpondersystem för den 
övergripande övervakningen och det andra av ett delsystem för lokal övervakning 
för att kunna hantera nödmanövrering. Simuleringsdata pekar på intressanta 
rekommendationer för antikollisionssystem. USICO rekommenderar fortsatt 
utveckling av transpondrar för UAV-system i kombination med (mm) radarsystem 
och passiva EO system. Dessutom rekommenderar USICO simuleringsstöd som 
en komponent i det framtida antikollisionssystemet. 

                                                 
111 FM, FM vision för operation av UAV system i integrerat luftrum. HKV 02810:72673, Bilaga 1. 
2004-09-08. 
112 FM, UAV policy, utgåva 2. Stockholm, HKV 02810:68657, 2003-05-26. s. 23-38.  
113 Lind, I., underlag från föredrag i Flygteknik 2004 Stockholm, 18-19 oktober 2004. 
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3.4.5 Luftrumssamordning i militära operationer 
Den militära internationella luftrumssamordningen kan främst utläsas ur Natos 
handlingar inom området. I Irak 2003 införde den av USA-ledda koalitionen 
inledningsvis en flygförbudszon över operationsområdet. I ett senare skede visas 
en större hänsyn till annan flygtrafik. I Nato sker luftrumssamordning för UAV-
system bl.a. enligt ”The tactical use of land unmanned aerial vehicles” 114. Detta 
dokument indikerar att det finns olika rutiner för samordning av luftrum beroende 
på konfliktens karaktär. Under OEF avdelades luftrum under viss höjd, i specifika 
områden, under vissa tider exklusivt för UAV-system115. Samordning av luftrum 
ställer bl.a. krav på någon ansvarig har fullständig kontroll hela tiden över alla 
flygaktiviteter. Innebörden av detta genererar fyra uppgiftsområden. Dessa 
uppgifter är planering, detektering, identifiering och separering. Det finns flera 
intressenter än flygstridskrafterna som vill nyttja luftrummet.116  
 

 
Figur 13. Exempel på den hur den komplicerade luftrumssamordningen i en militär operation kan 
lösas. Tilldelningen kan vara mer eller mindre temporär. (Källa: Nygren, A) 

Luftrumssamordning omfattar i regel även lv-system och markrobot. Däremot 
brukar artilleri- och granatkastareld samordnas i detta sammanhang. Författarens 
erfarenheter från stabsövningar och från internationell tjänst menar att det finns 
metoder, för såväl den i förväg (72 timmar) planerade samordningen som metoder 
för tidskritiska behov. De senare metoderna förtjänar dock att utvecklas 
ytterligare. 

3.5 Slutsatser 
Mini och micro UAV-system är de minsta i ett klassificeringssystem där gränserna 
är flytande. Uppsatsen har definierat något justerade värden för vikt och 
vingspann i definitionen av mini respektive micro UAV-system. Detta bedöms 
dock inte allvarligt påverka värdet av uppsatsen. 
   Det är viktigt att ha en systemsyn då man studerar UAV-system (precis som för 
andra system). Risken för suboptimeringar av tekniken och delkomponenter ökar i 
annat fall. En extern systemsyn placerar UAV-systemen i en funktion eller i en 
organisation. En intern systemsyn placerar olika delsystem såsom GCS och 
nyttolast i en UAV-tillämpning. Härvid det är också viktigt att komma ihåg att det 

                                                 
114 NATO, The tactical use of land unmanned aerial vehicles. s. 3-1 och 3-2. 
115 Ingebrigtsen, G., kapten NAF Föredrag om erfarenheter från Afghanistan. Bodö 2004-08-25. 
116 Nygren, A., Luftrumssamordning i kris och krig, FHS, Stockholm, c-uppsats, s. 39. (2001) 
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i regel finns en slutanvändare av tjänsten som ett UAV-system levererar.  Ett 
exempel på slutanvändare är chefer och staber på olika stridstekniska nivåer. 
     Ett tjugotal möjliga uppgifter för små UAV-system har identifierats. 
Uppgifterna kan kopplas samman med de fyra basfunktionerna. Bland uppgifterna 
dominerar uppgifter kopplat till basfunktionen underrättelser. 
   UAV-system för hög- och medelhöjd är kostsamma och potenta. Dessa system 
kan knappast betraktas som förbrukningsvara. Små UAV-system är mindre 
kostsamma. Prisbilden varierar dock. De små UAV-systemen är potenta. De 
billigaste systemen kan betraktas som förbrukningsvara.  
 
Det finns ett stort antal operativa mini UAV-system. De större väger cirka 40 kg 
och de mindre något kilo. De större systemen kan bära en bredare variation av 
nyttolast beroende på bättre lastkapacitet (maximalt 3-5 kg nyttolast). Vikten är 
den enskilt största begränsningen för vad ett system kan bära ombord och därmed 
vilka uppgifter som kan lösas.  Elektriska motorer finns utvecklade vilket innebär 
låg akustisk- och IR-signatur. De större systemen kräver katapult vid start, medan 
de mindre kan kastas iväg av en soldat. Landning sker i nät eller genom 
skrovlandning. Flyghastigheten medger att mini UAV-system kan flyga snabbare 
än en taktisk förflyttning med markförband. VTOL-förmåga är utvecklad för mini 
UAV-system. Detta medger fördelar vid strid i bebyggelse. Radioräckvidden kan 
ökas genom reläfunktion. 
   Det finns ett flertal micro UAV-system under utveckling. De större väger cirka 
0.5 kg och de mindre under 0.1 kg. Vikten är starkt begränsande faktor för 
nyttolast och antenner. Även dessa system har låg akustisk- och IR-signatur. 
Systemen kastas i väg vid start av operatören. Landning sker genom 
skrovlandning. Uppdragsplanering och ändring av uppdrag går enkelt att 
genomföra. Insektsstora micro UAV:er bedöms bli operativa inom uppsatsens 
tidsram. 
   Pilotutbildning är inget krav för att operera de två systemtyperna. Värnpliktiga 
soldater bedöms kunna hantera systemen. Personalåtgång varierar från cirka två 
till fjorton soldater. Klargöring mellan två uppdrag är cirka tio minuter för de båda 
systemen. De mindre systemen kan transporteras och fällas från en större 
moderfarkost vilket ökar uthållighet i insatsområdet. Ett uppträdande i svärm är 
möjlig och medger ökad effekt vid jämförelse med en enskild farkost. 
    
Avseende nyttolast kan mini UAV-system bära såväl visuella sensorer som IR-
sensorer och mini SAR. Detta ger mörker- och allväderskapacitet. Mini SAR kan 
dock bara bäras av de större systemen av viktskäl (cirka 3 kg). Multisensorer där 
även laser ingår är realiserbara. Micro UAV-system kan bära visuella och IR-
sensorer. De två systemtyperna kan via kommunikationsrelä flygas BLOS. Mini 
UAV-system kan dessutom fungera som en kommunikationsnod för andra system. 
Endast mini UAV-system har direkt verkansförmåga. Denna förmåga är dock 
begränsad. Verkanslast bör förses med autodestruktion. Båda systemtyperna kan 
lösa indirekta uppgifter såsom målutpekning och verkansbedömning. 
 
Det är inte troligt att små UAV-system kommer att utformas med avancerad 
skyddsteknologi då detta är kostsamt. Det är däremot sannolikt att de minsta 
UAV-systemen kommer att betraktas som förbrukningsvara. Risken för tele-
konflikter som en följd av COTS-användning måste beaktas vid anskaffning av 
materiel. En telekonfliktanalys kan minimera dessa risker. 
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Huvudprincipen för kommunikation kommer att vara radio under en tioårsperiod. 
Laserteknik för små UAV-system kommer sannolikt att kunna realiseras och 
komplettera radiokommunikation. Nerlänken från nyttolasten är den mest 
bandbreddkrävande förbindelsen för UAV-system. Fusion av sensordata ombord 
på farkosten kommer att öka i framtiden. Processorkraften är inte gränssättande 
för denna utveckling.  Ökad autonomitet förbättrar möjligheterna till samverkan 
med övriga system samt minskar länkutnyttjandet vilket försvårar signalspaning 
mot länkförbindelsen. Aktionsradien för UAV-system beror på omständigheterna, 
men bedöms öka framgent. 
 
Markkontrollstationer kommer att vara bärbara. Distribuerade GCS kommer att 
realiseras. Detta medger en ökad flexibilitet och användning för slutanvändaren. 
Styrning av sensorer under luftfärd är möjligt. Uppdragsplanering är relativt enkel 
att utföra, liksom möjligheten att ändra uppdrag under flygning. Klargöring 
mellan två uppdrag kan ske på cirka 10 minuter. Överlämning av olika UAV-
system mellan olika GCS bedöms vara realiserbart inom tio år. UAV-systemen 
måste vara integrerade i det gemensamma ledningssystemet för att vara effektivt.  
   Ökad grad autonomitet och en ökad förmåga att behandla och lagra data ombord 
kommer att vara möjligt inom en tioårsperiod. 
 
Luftrumsregler är under överseende. Skyddet av tredje part är fundamentalt i 
regelverket. Detta ställer krav på see and avoid-förmåga. Denna förmåga behöver 
utvecklas och bedöms sannolikt kunna realiseras till viss del inom en tioårsperiod 
för små UAV-system. Utgången av den pågående regelöversynen är oviss. Några 
grundläggande förändringar är inte att vänta.  
   Det finns ett klassificeringssystem för luftvärdighet. System som verkar i 
luftrum måste klara luftrumsreglerna för att få flyga. Endast ett fåtal av dagens 
små UAV-system är certifierade för trafik i delat luftrum.  För att kunna öva i 
fredstid med UAV-system är en certifiering nödvändig. Det är möjligt att söka 
dispens från kraven, men skall ses som undantagsfall.  
   Civila regler för luftfart utgår från förmåga att se och synas. Militära behov i en 
operation är i regel att se men inte synas. Det föreligger således en intressekonflikt 
på ett fundamentalt plan i detta avseende. I internationella militära operationer 
separeras i regel luftrum mellan UAV-system och övrigt flyg. Separationen 
omfattar både tid och rum. En annan intressekonflikt är den traditionella synen 
mellan central styrning av luftrummet å ena sidan, och behovet av hög 
tillgänglighet av luftrum för den stridstekniska nivån å andra sidan. 
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4 HOT MOT UAV-SYSTEM OCH NÅGRA 
FÄLTERFARENHETER 

Kapitlet syftar till att redovisa hur hotbilden mot UAV-system kan tänkas se ut. 
Kapitlet syftar även till att genom några fälterfarenheter presentera en realistisk 
bild av hur systemen används i praktiken. Hot utgörs generellt av kapacitet och 
avsikt. I kommande avsnitt presenteras kapacitetsdelen. Hotbilden påverkar 
effekten av UAV-system.  

4.1 Hotbild mot UAV-system 

4.1.1 Allmänt om hotanalys117 
Robert E Ball utgår i sin hotanalys från ett sammanhang mellan uppdrag, 
känslighet och sårbarhet som tillsammans ger möjligheter att beräkna 
sannolikheter för överlevnad. Allmänt sett kan man studera hotet mot UAV-
system från samma grundvärden som hotet mot bemannade luftfarkoster. Det är 
komplicerat att ge en samlad hotbildsbeskrivning. En grov indelning kan göras i 
hotbild med eller utan kvalificerade hotsystem kopplat till grad av 
luftöverlägsenhet. En övergripande beskrivning av hotbilden är:  
 

” …elements of a man-made environment designed to reduce the 
ability of an aircraft to perform mission-related functions by 
inflicting damaging effects, forcing undesirable manoeuvers, or 
degrading system effectiveness.”118  

4.1.2 Överlevnad, känslighet och sårbarhet 
I operation Desert Storm 1991 (Irak) bekämpades 48 av koalitionens flygplan 
under nästan 65 000 sortier. Detta gav en Combat Loss Rate (CLR) på 0.006, 
vilket kan jämföras med CLR=0.01 för andra världskriget. CLR = antal uppdrag 
med nedskjutna flygplan, dividerat med de totalt antal flugna sortierna. 
 

 
Figur 14. Combat Loss Rate historik visar på ökad överlevnad för flygande farkoster under senare 
konflikter. (Källa: Ball) 

                                                 
117 Avsnitten 4.1.1 – 4.1.3 bygger i huvuddel på amerikanska erfarenheter i Robert E Balls bok The 

fundamentals of aircraft combat survivability analysis and design. (2003). 
118 Ibid. s. 253. 
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Fokus på överlevnad har tilltagit under de senaste decennierna avseende 
bemannade flygande farkoster och personal. Överlevnad handlar i detta 
sammanhang om förmågan att undvika, alternativt att stå emot av människan 
tillverkade fientliga hot. Överlevnad beror på uppdragstyp, grad av stöd från egna 
samverkande system samt grad av intensitet och effektivitet av den fientliga 
luftförsvarsmiljön som uppdragets genomförande innebär. Luftöverlägsenhet är en 
viktig faktor för överlevnad.  
   Känsligheten påverkas främst av hotvapnens förmåga att upptäcka, detektera 
och följa en UAV.  Radar och IR är de främsta hotteknikerna inom området vid 
sidan om visuell, akustisk och övriga tekniker. Hotteknikerna kan vara såväl 
passiva som aktiva till sin art. Reduktionsåtgärder för känsligheten är främst 
inriktade mot att minska målsignatur under aktuell sensors tröskelvärde och eller 
minska kontrasten mellan mål (UAV) och bakgrunden. Sårbarhet handlar om 
farkostens förmåga att tåla en träff. Ball sammanfattar sex viktiga strategier 
vardera för känslighets- och sårbarhetsreduktion i tabellen nedan. 
Tabell 5. Strategier för att reducera känslighet (susceptibility) och sårbarhet (vulnerability) för 
luftfarkoster, vilket sammantaget påverkar överlevnad.  

Susceptibility reduction Vulnerability reduction 
Threat warning Component redundancy (w separation) 
Noise jamming and deceiving Component location 
Signature reduction Passive damage suppression 
Expendables Active damage suppression 
Threat suppression Component shielding 
Weapons and tactics, flight performance, and 
crew training and proficiency 

Component elimination or replacement 

 (Källa: författaren efter Ball) 

4.1.3 Indelning av hotvapen och deras effekter 
Hotvapen mot flygande farkoster kan delas in i två grupper, konventionella eller 
okonventionella. Bland de konventionella vapnen finner vi flygburen 
eldrörskanon och jaktrobot samt markbaserad eldrörskanon och luftvärnsrobot. De 
markbaserade lv-systemen kan vara burna av enskild soldat (s.k. MANPADS). De 
kan även vara fordonsburna system. Till konventionella vapen räknas dessutom 
riktade energivapen såsom High Power Microwave (HPM)119 samt laser. Även 
fin- och grovkalibriga eldhandvapen och kulsprutor, pansarvärnsvapen, 
raketdrivna granater samt stridsfordons- och stridsvagnskanon räknas till 
konventionella hotvapen. Fullständig fysisk förstörelse av ett flygande mål är 
långt ifrån nödvändigt för att uppnå effekt. Den taktiska miljön spelar en roll för 
effekten. Hotet mot UAV-system består såväl av varje enskild enhet som av det 
integrerade luftförsvarssystemet i aktuell situation. Effekten av ovanstående 
påverkas av antalet tillgängliga vapen för insats, kvalitén hos det enskilda 
vapensystemet samt antalet farkoster i den givna situationen.120 Små UAV-system 
är svåra att upptäcka, speciellt utan kvalificerade sensorer. Detta gör också att de 
är svåra att bekämpa med enkla vapensystem. Flygning på riktigt låg höjd, under 
radarlob och i radarskugga, är två sätt att undgå upptäckt från kvalificerade 
system. Det sker dock i regel till priset av minskad UAV-förmåga. Med 

                                                 
119 HPM utreds bl.a. i en c-uppsats vid FHS (2004) av major Jostein Borkhus (Norge). 
120 Ball, R., The fundamentals of aircraft combat survivability analysis and design”. s. 278. 
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kvalificerat luftvärnshot avses bl.a. system motsvarande SA-15, 2S6 och SA-
18.121 Till de okonventionella vapnen räknas NBC-vapen. 
 

 
Figur 15.  2S6 (TUNGUSKA), ett potent ryskt luftvärnssystem som har radar samt både 30 mm 
kanon och robot. (Källa: http://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=18) 

4.1.4 En funktionell indelning av hot 
Hoten mot ett UAV-system kan även delas in i hot mot GCS/GDT, nyttolast, 
plattform, och eller kommunikation122. Hotet mot GCS/GDT utgörs av samma hot 
som för alla markförband med ledningsuppgift. HPM, signalstörning samt verkan 
med signalsökande vapensystem och direkt eller indirekt eld är några exempel. 
Hotet mot nyttolasten (sensorerna) utgörs av olika hot. Det kan röra sig om 
tekniker för att vilseleda och skada sensorer. Hotet mot plattformen utgörs främst 
av bekämpning genom direktträff från luftvärnssystem alternativt 
pansarskyttefordon och helikopter (automatkanon, kulspruta). Hotet mot 
kommunikationen utgörs av signalspaningsutrustning med detekterings, 
avlyssnings och störkapacitet. Behovet att skydda informationen som sänds 
mellan en UAV ned till GCS kan uppfattas vara lägre än att skydda upplänken. 
Nyttjandet av länkförbindelse ger dock något bättre skydd i sig mot upptäckt än 
om man sänder med rundstrålande omniantenn. 

4.2 Några fälterfarenheter av UAV-system 

4.2.1 Kosovo och Afghanistan123 
Erfarenheterna som redovisas i detta avsnitt rör främst UAV-system på operativ 
och taktisk nivå. Dessa nivåers UAV-system antas finnas med i framtida 
koalitionsförband. Värt att minnas är att luftherraväldet var nästan totalt i båda 
operationerna samt att man hade tillgång till satelliter.  
   Nato separerade luftrummet över Kosovo rutinmässigt vid 15 000 fot mellan 
UAV-system och stridsflyg. UAV-systemen verkade under 15 000 fot. USA, 
Frankrike, Tyskland och England bidrog med olika UAV-system i operationen. 
Det primära uppdraget för UAV:erna var spaning och övervakning, men 
inkluderade senare även målverifikation, Battle Damage Assessment (BDA), 
tidskritisk måluttagning, signalspaning och Image Intelligence (IMINT). En klar 
begränsning för den samlade UAV-flottan var att endast HUNTER (US Army) 
                                                 
121 FM, Marktaktisk UAV Studierapport 2004. Bilaga 4.3 Mekbat spel. s.9.  
122 Larsson, G., major (K 3) HKV, Samtal 2004-02-03, kl. 17:00-18:30. 
123 Werenskjold, C., Thesis- The effect of unmanned aerial vehicle systems on precision 
engagement. Monterey, NPS, CA, USA, (2002). Avsnittet är ett sammandrag av Werenskjolds 
uppsats. 
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och PREDATOR (USAF) hade förmåga att sända bilder i realtid eller nära realtid 
till Combined Air Operation Centre (CAOC) i Italien. HUNTER-systemets 
uppdrag i Kosovo utvecklade sig från spaning till stöd av luftkampanjen, främst 
med realtidsöverföring av bilder. Detta innebar att en anpassning av systemets 
taktik och metoder genomfördes. HUNTER-systemen ingick i en 
underrättelsebrigad i armékåren men operativ ledning av systemen utfördes av 
CAOC. Användandet av det krypterade Joint Broadcasting System (JBS) 
möjliggjorde systemets förmåga (VSAT up-link till CAOC). HUNTER-systemen 
lämnade under operationen även understöd till TF HAWK (AH 64 Apache och 
MLRS) i Albanien. Ett hunter-killer koncept utvecklades mellan 
attackhelikopterförbanden och HUNTER. Fart, uthållighet och överlevnad utgör 
några av begränsningarna för HUNTER. Rules of Engagement (ROE) utgjorde 
begränsning för systemens nyttjande, då mer än en källa krävdes för verifiering av 
mål. Human Intelligence (HUMINT) kompletterade i regel verifieringen för UAV. 
Väderberoende, långsam stigtid och LOS är andra begränsningar som nämns. 
Hotbilden utgjordes främst av burna luftvärnssystem (s.k. MANPADS) och Mi-8 
HIP helikopter som helt enkelt bekämpade UAV:er med kulspruta. 
   Operationen i Afghanistan drygt två senare hade utvecklat användandet av 
UAV:er sedan Kosovo. Två viktiga skillnader i sammanhanget är att under OEF 
fanns marktrupp, specialstyrkor, med i bilden samt att man inledningsvis bara 
nyttjade operativa och militärstrategiska UAV-system. Informationsöverläge och 
realtidsinformation hade utvecklats. Dessutom utvecklades förmågan att upptäcka, 
följa och autonomt bekämpa mål med hög precision. Bekämpningen utfördes med 
pansarvärnsrobot HELLFIRE från PREDATOR.   
Tabell 6. Sammanställning av erfarenheter från användandet UAV:er i Kosovo och Afghanistan. 

 Kosovo (OAF) Afghanistan (OEF) 
Uppdrag ISR, stöd till precisionsbekämpning 

genom realtidsöverföring, målutpekning 
ISR, stöd till 
precisionsbekämpning, 
precisionsbekämpning 

Taktikanpassning 
-utveckling 

Ändrade uppdrag i luften, väder, Hunter-
killer koncept med bemannade plattformar, 

C4ISR integrering, SOF, 
AC-130 integrering 

Kommunikation JBS, satellit Radiolänk 

Begränsningar Fart, stigtid, nyttolast, ROE, väder (bl.a. 
nedisning), ej kompatibla system mellan 
amerikanska och övriga system 

Väder i kombination med 
hög höjd 

Förluster Redovisas ej 19 st. PREDATOR 
Sensorer EO/IR, SAR EO/IR, SAR, ELINT, 

SIGINT, 
(HUMINT) 

(Källa: författaren efter Werenskjold) 

4.2.2 Irak 
Under Operation Iraqi Freedom (OIF) användes bl.a. DRAGON EYE . Uppdragen 
genomfördes varierat mellan öken och i bebyggelse av olika karaktär. De flesta 
förbanden nyttjade DRAGON EYE på bataljonsnivån. Underrättelseutbildade 
stabsofficerare i bataljonsstaben var de som bäst förmådde nyttja systemet. 
Flertalet förplanerade uppdrag ställdes in på grund av operationens höga tempo. 
UAV-uppdragen genomfördes istället mer eller mindre oplanerat med syftet att 
möta tidskritiska behov. Tempot i operationen upplevdes så hög av kompani- och 
plutonschefer de sällan hade tid att använda sina DRAGON EYE. Flygningarna 
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koordinerades av bataljonens flygsamverkansofficer alternativt Forward air 
Controller (FAC) enhet. Koordinationen omfattade separation avseende flyghöjd 
och flygområde med övriga stridskrafter. Uppdragen var flera. Punkt- och 
ytövervakning samt spaning avseende dito, bekräftelse av andra 
underrättelsekällor, stöd till fordons- och fotpatruller, identifiering av fientliga 
styrkor, BDA och force protection för konvojer för att nämna några av uppdragen. 
Sensorerna kunde upptäcka personer, fordon, stridsfordon, stridsvagnar och 
vaktposteringar. Däremot kunde systemen inte identifiera personer (om de inte var 
beväpnade eller uppträdde märkligt). Sensorerna klarade inte heller av att ge 
information om vilken effekt artillerield hade på motståndarens ställningar. 
Klassificering av vissa fordonstyper uppnåddes ej.124 Erfarenheter pekar på att 
frekvensplaneringen inte lyckades alla gånger. HUNTER systemet kunde inte 
användas de första 30 dygnen på grund av detta.125 

4.3  Slutsatser 
Hotanalys mot UAV-system kan i princip ske från samma utgångspunkter som för 
bemannade flygfarkoster. På systemnivå beror överlevnad av uppdrag, känslighet 
och sårbarhet samt grad av luftöverlägsenhet.  
   I en komplex hotmiljö varierar hotet. IR- och radarsensorer är de viktigaste 
hotsensorerna. För små UAV-system tillkommer akustiska och visuella sensorer. 
Hotvapen mot UAV-system består främst av konventionella vapen. Långsamma 
farkoster är utsatta för större hot än snabba. Länkförbindelserna är också en sårbar 
del. De viktigaste faktorerna för UAV-systems överlevnad är att ha en låg 
signatur, säkra länkförbindelser, god företagsplanering, autonom förmåga och låg 
flyghöjd alternativt hög flyghöjd i kombination med hög fart. Fysisk förstörelse är 
sällan nödvändigt för att åstadkomma effekt mot ett UAV-system. 
   Små UAV-system är svårupptäckta utan kvalificerade sensorer. Även om 
systemen upptäcks är bekämpningsfrågan komplicerad. Detta gäller speciellt i 
bebyggelse. Vid ett kvalificerat luftvärnshot reduceras effekten av UAV-system 
avsevärt.  
 
Werenskjold visar att UAV-system från olika nationer har visat sig inte vara inter-
operabla. Detta begränsar givetvis den samlade effekten. Under en operation sker 
taktikanpassning för att systemen skall lösa sina uppgifter bättre. Det krävs 
målverifiering från mer än en källa för att bekämpning skall kunna ske. Detta 
pekar på vikten av att UAV-system måste vara integrerade med det gemensamma 
ledningssystemet. De vanligaste uppgifterna finns inom funktionerna 
underrättelser och (i begränsad omfattning, verkan). Väderförhållanden begränsar 
användandet av UAV-system.  
   Små UAV-system används mest på bataljonsnivån. De som bäst förmår nyttja 
system är underrättelseutbildade officerare. Luftrumssamordning sker 
företrädesvis genom FAC eller genom bataljonsstabens flygsamverkansofficer. På 
kompani- och plutonsnivå har man svårt att hinna använda UAV-systemen i lägen 
då stridstempot upplevs som högt. De flesta uppdragen sker mot tidskritiska mål. 
UAV-systemen har förmåga att identifiera objekt, men klarar inte identifiering på 
ett tillfredställande sätt. Enkelhet vid hantering av UAV-system på låg nivå är ett 
tydligt krav. 
                                                 
124 http://www.defense-update.com/features/du-2-04/mav-oif.htm. 2004-08-16, kl. 20:00. 
125 http://www.fas.org/irp/agency/army/call1003.pdf  s.8. 2004-11-11, kl. 15:50. 
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5 VÄRDERING MED STÖD AV ETT TYPFALL 

5.1 Utgångsvärden 

5.1.1 Beskrivning av värderingsmetodiken 
Värderingen av de små UAV-systemens eventuella bidrag till de fyra utvalda 
basfunktionerna studeras med hjälp av ett scenario (STS G). Scenariot 
karaktäriseras av flera dimensionerande händelser. Anfallsstrid med markförband 
är en dimensionerande händelse.126 Inom ramen för anfallsstrid använder sig 
uppsatsen av strid i bebyggelse (SIB) som typfall. Av utrymmesskäl granskas bara 
ett typfall i uppsatsen. Valet av typfall är gjort med utgångspunkten att strid i 
urban miljö är allt vanligare i konflikter. Typfallet delas in i tre faser: 
 

(1) insatsens planering med kort om tid till förfogande,  
(2) framryckning från en utgångsgruppering samt  
(3) striden i anfallsmålet.  

 
Basfunktionerna prioriteras olika i de olika faserna. Prioriteringen av 
basfunktionerna redovisas i anslutning till respektive fas. Uppsatsen prioriterar 
stridsfasen som den viktigaste fasen. 
   Skelettet i värderingen utgörs av de fyra utvalda basfunktionerna ledning, 
underrättelser, verkan och skydd. Basfunktionerna redovisades i kapitel 2. 
Behoven i värderingen utgår från ett urval av de 22 tänkbara uppgifterna för 
UAV-system som presenterats tidigare i avsnitt 3.1. Uppgifterna är indelade 
basfunktionsvis. Författaren har omformulerat behoven till systemkrav med stöd 
av FM:s reglementen BrigR A Mekbat 1998 och FörbR A SIB 1998.  UAV-
systemens förmåga, enligt empirin i föregående kapitel, bedöms mot dessa krav. 
Värderingen (bedömningen) av respektive systemtyp (mini och micro) är 
sammanvägd för respektive behov och redovisas i tre nivåer: otillräcklig förmåga, 
godtagbar förmåga samt god dito. Med otillräcklig förmåga avses att ingen eller 
enstaka del av kraven uppfylls. Värderingen godtagbar innebär att cirka hälften av 
kraven uppfylls. God förmåga sätts som värde då huvuddelen av kraven uppfylls.  
 

Figur 16. Figuren visar värderingsmetodiken i detta kapitel. Resultaten redovisas i tabeller för 
respektive fas och kompletteras med förtydligande text. Efter värderingen sammanställs resultatet 
och ett antal slutsatser redovisas.  

                                                 
126 FM, PerP 7. (2003). S. 152-156. 

Basfunktion 
Ledning, 
Underrättelser, 
Verkan samt 
Skydd 

Behov 
Uppgifter  
(urval) från 
MTUAV, 
indelade bas-
funktionsvis 

Systemkrav 
Formulerade 
med stöd av 
FM: s 
reglementen 

UAV-förmåga 
Sammanvägd 
värdering i tre 
nivåer:  
Otillräcklig, 
godtagbar samt 
god 

Värdering i tre faser: Planering, framryckning och strid. 
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Värderingen av UAV-systemen sammanställs i slutet av avsnitt 5.2. Kapitlet 
avslutas med en redovisning av slutsatser. 

5.1.2 Övergripande bakgrund till scenariot 
FN:s säkerhetsråd har beslutat om en resolution, vilket ger ett tydligt mandat för 
insatsen. EU leder operationen och ett flertal medlemsnationer deltar. Ett fåtal 
nationer utanför EU deltar också i operationen. EU-styrkan har luftöverlägsenhet 
över det aktuella operationsområdet. De olika stridsgrupperna sätts in på stor 
bredd över hela ytan för att snabbt skapa kontroll och för att upprätta logistik-
baser. Tempo, säkerhet och handling är centralt i operationens inledning. Den 
svensk/finska stridsgruppen prövas för första gången i en insats. Stridsgruppen 
ingår i en Task Force på drygt 20 000 man. Underrättelseresurser från högre chef 
är i huvudsak inte tillgängliga för stridsgruppens lokala behov i typfallet. Dessa 
resurser prioriteras till andra uppgifter för tillfället. Efter framställan och beroende 
på utvecklingen i insatsen kan dock detta komma att ändras. Luftrums-
samordningen är gjord så att stridsgruppen disponerar luftrummet ovan för sitt 
ansvarsområde upp till den höjd som UAV-systemen behöver. Högre chef kan 
göra begränsningar i allt luftrum med kort varsel. De reguljära nationella 
stridskrafterna i insatslandet är under demobilisering. Milisstyrkor utanför statens 
kontroll opererar i olika regioner. Hotbilden mot stridsgruppen varierar lokalt, 
men bedöms totalt sett vara av mindre kvalificerad art.  

5.1.3 Utveckling av typfall strid i bebyggelse (SIB) 
Stridsgruppen har till uppgift att säkra en del av en medelstor stad (yta cirka 5x5 
km). Stridsgruppen befinner sig med huvuddelen i ett utgångsläge cirka 15-20 km 
utanför staden. Förbandet har inte tidigare befunnit sig i staden. Stadens 
befolkning bor kvar till stor del. En milisstyrka om ett femtiotal fanatiska män och 
kvinnor har terroriserat de internationella civila hjälporganisationerna i regionen. 
Milisen använder staden som sin bas. Lokalbefolkningen tvingas lämna stöd till 
milisen under allvarligt hot. Milisstyrkan har genom stöld och illegal handel 
skaffat sig enstaka kvalificerade vapensystem. Styrkan uppträder inte i uniform, 
utan flertalet är klädda som civilbefolkningen i övrigt. Taktiken är att uppträda 
utspritt i mindre patruller. Viss samordning mellan patrullerna kan inte uteslutas. 
Milisen bedöms bl.a. ha tillgång till enstaka pansarskyttefordon, flertal burna 
pansarvärnsvapen, minor, burna luftvärnsrobotar, lätta kulsprutor, handeldvapen, 
handgranater, spräng- och tändmedel, fjärrutlösningsapparatur samt 
spaningsutrustning för mörker. Milisen har även visat prov på god förmåga att 
använda media som stöd för sina aktiviteter. Det hot som milisen bedöms utgöra 
är att den kan upprätta vägspärrar, temporärt försvara enstaka hus och kvarter, 
utföra eldöverfall, utföra självmordsattacker och ta fångar i utpressningssyfte. 
Milisen har tidigare visat att de inte i någon hög grad respekterar folkrätten. 
Stridsgruppen har i värderingen tillgång till UAV-system enligt tabell sju nedan. 
Författaren tillämpar ett generiskt förhållningssätt till systemens möjligheter att 
utrustas med sensorer som klarar viktkravet för maximalt tillåten nyttolast. En 
modulär design av UAV:er och nyttolast kan i praktiken tänkas medge detta i 
någon mån i framtiden. I tabell sju nedan presenteras UAV-resurserna i typfallet. 
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Tabell 7. Tabellen är författarens sammanställning av bataljonens tänkbara tillgång på egna 
UAV-system med möjliga sensoralternativ. Dessutom ingår personal mm. för att leda och 
koordinera UAV-flygningar. 

Underrättelseenhet UAV-system Möjliga nyttolastalternativ 
1. 3 st. mini UAV-system av 

LUNA-typ. 1 st. GCS och 1 st. 
katapult. Farkosten kan medföra 
en farkost och fälla den. 

VIS, IR, MiniSAR, multilaser, 
kemisk sniffer, kommrelä, nod, 
projektilbildande substridsdel, 
substridsdel m splitter + liten 
RSV, 

2. 4 st. mini UAV-system av 
GOLDEN EYE-typ. 2 st. 
GCS:er. 

VIS, IR, kommrelä, multilaser, 
kemisk sniffer, substridsdel m 
splitter + liten RSV, 
”handgranat” 

Underrättelsepluton, 
(Bataljonsresurs, 50 
man, alla system kan 
ej vara igång 
samtidigt) 
 

3. 10 st. micro UAV-system av 
MIKADO-typ. 5 st. GCS:er (en 
farkost åt gången kan lastas med 
en LUNA) 

VIS, IR, kommrelä 

4. 2 st. mini UAV-system av 
GOLDEN EYE-typ. 1 st. GCS. 

VIS, IR, kommrelä, multilaser, 
kemisk sniffer, substridsdel m 
splitter + liten RSV, 
”handgranat” 

Underrättelsegrupp, 
(kompaniresurs, 10 
man, alla system kan 
ej vara igång 
samtidigt) 5. 6 st. mini UAV-system av 

SKYLARK-typ. 3 st. GCS:er. 
VIS, FLIR, kommrelä, kemisk 
sniffer, substridsdel m splitter + 
liten RSV, ”handgranat” 

Underrättelsesoldat, 
(plutonsresurs, 3 
man, alla system kan 
ej vara igång 
samtidigt) 

6. 10 st. micro UAV-system av 
DO-MAV-typ. 5 st. GCS:er (en 
farkost åt gången kan lastas med 
en LUNA) 

VIS, IR, kommrelä 

 

5.2 Värdering 
I de tre faserna nedan presenteras först behoven. Därefter presenteras en tabell 
som sammanställer värderingen. Kommentarer som kompletterar tabellerna 
avslutar respektive fas. Sist i avsnittet sammanställs antalet värden för mini och 
micro UAV-system . 

5.2.1 Typfall SIB, ”planeringsfasen” 
Planeringsfasen pågår i fyra timmar. I tiden ingår ordergivning till kompanichefer 
och deras förberedelser. Stridsgruppchefens behov är de dimensionerande i fasen. 
Hans ansvar är att skapa goda förutsättningar för sido- och underordnade att agera. 
I planeringsfasen är ledningsbehoven främst att snabbt skaffa fram aktuellt 
kartunderlag för detaljplanering av insatsen samt att ha tillgång till en gemensam 
lägesbild. Chefen använder sig av metoden Planering Under Tidspress (PUT)127. 
Åtgärder sätts in efter hand som planeringen fortgår. Underrättelsebehoven är 
omfattande. Utöver motpartens resurser och positioner förutses tre prioriteringar 
för underrättelseinhämtningen. Prioriteringarna är kontinuerlig övervakning av 
hela området, läget längs framryckningsvägarna samt detaljspaning i anfallsmålet. 
Civilläget måste också inhämtas. HUMINT används som komplement för att 

                                                 
127 Planeringsmetod som ingår i FHS taktikkurs B:2 vid ChP 03-05. Ref: Thunholm, P., FHS. 
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försöka klarlägga motståndarens avsikt och stridsvärde. Behoven avseende verkan 
är relativt lågt. Prioritet för verkan är att störa motståndarens 
ledningsförutsättningar samt att bekämpa kvalificerade vapensystem. Det finns en 
risk att motståndaren förutser stridsgruppens handlingar om spaningen inte 
genomförs dolt och med eftertanke. Vilseledning och ett dolt uppträdande är 
således önskvärda skyddsbehov. Nyttjandet av passiva sensorer kan vara ett sätt att 
uppträda dolt, då dessa sensorer inte sänder ut någon elektromagnetisk strålning. 
Val av inflygningsstråk för UAV:er kan bidra till vilseledningen. Sammantaget är 
ledning och underrättelser prioriterade behov före verkan och skydd i 
planeringsfasen. Tabell åtta nedan redovisar en sammanställning av värderingen. 
Tabell 8.  Värdering av nyttan av UAV-system under planeringsfasen utifrån basfunktionerna. 

 Behov Systemkrav UAV-förmåga 
Kartunderlag 
 

Område 20x20 km, 
vägar, bebyggelse, 
vattendrag, broar, 
tunnlar, topografi, 3D 
planbild etc. 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Gemensam 
lägesbild 

Område 20x20 km, 
Förband; detektera och 
presentera egna och 
motpartens enheter 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Ledning 

Sambandssituation Topografiska hinder, 
kommunikationsrelä, 
kommunikationsnod 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Övervakning Kontinuitet, 20x20 km 
samt tillfartsvägar och 
knutpunkter 

Mini UAV:  
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Normalbild i 
anfallsmål  och 
angränsande omr 

Civilläge, trafik 
Motst. verksamhet 
Minspaning 

Mini UAV: 
God  

Micro UAV: 
Godtagbar 

Framryckningsväg En väg/komp, 
Lika många alternativ, 
Minspaning 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Motst. Position Lägesbestämning, 
Skyddsnivå 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig  

Motst. Resurser Stridsfordon, Sensorer 
Tunga vapen, mineringar
Bas, depå, ledningsplats 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig  

Underrättelser 

Detaljer i anfmål 3-5 gator/ kompani, 
Sikt, skyddsnivå i hus, 
stridsställningar 

Mini UAV: 
God  

Micro UAV: 
Godtagbar  

Störa ledning Signalspaning + störning 
av kommunikationer 

Mini UAV: 
Godtagbar 
 

Micro UAV: 
Otillräcklig  

Verkan 

Leverera verkan, 
utpekning av mål 

Kvalificerade 
vapensystem 

Mini UAV: 
Otillräcklig 
 

Micro UAV: 
Otillräcklig  

Skydd Vilseledning Uppträda i ”fel” terräng 
Uppträda dolt 

Mini UAV: 
Godtagbar  
 

Micro UAV: 
Godtagbar  

Samman-
ställning 

  1 otillräcklig 
7 godtagbar 
4 god 

8 otillräcklig 
4 godtagbar 
0 god 
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Kommentarer till värdering av planeringsfasen: Ledningsbehoven överstiger i alla 
avseenden förmågan hos micro UAV-systemen. Detta beror främst på avståndet 
från utgångsgrupperingen till målet samt med tanke på områdets stora 
utsträckning. En framtransport med en stor moderfarkost har tidigare redovisats 
som möjligt, men bedöms ta för lång tid i detta fall. Mini UAV-systemen värderas 
på ett godtagbart sätt kunna bidra till ledningsbehoven. Begränsningarna är främst 
den låga farten i kombination med tidsbrist och en relativt stor yta. 
Underrättelsebehoven mot begränsade mål kan till del lösas av micro UAV:er i 
fasens slutskede. Framryckningsvägarnas hitre avsnitt kan utgöra lämpliga objekt 
för micro UAV:er. Sammanvägd bedömning för micro UAV-systemens förmåga 
avseende underrättelser är otillräcklig. Mini UAV-systemen bedöms, tack vare 
bättre nyttolastkapacitet och bättre fartprestanda, lösa tre av sex krav på ett gott 
sätt. De utsträckta målen löses godtagbart, vilket också är den sammanvägda 
värderingen. Motivet till lägre värdering för position och skyddsnivå är att dessa 
också innebär inhämtning över hela ytan vilket tar tid. Motiven till värdering som 
otillräcklig avseende verkan för micro UAV-system är att de inte kan förses med 
rätt nyttolast eller antenner. Mini UAV-system värderas sammantaget ha en 
godtagbar förmåga inom verkansfunktionen. Detta trots att systemen har en 
otillräcklig förmåga avseende direkt verkan. Behoven för funktionen skydd 
bedöms godtagbar för båda systemen. Möjligheterna att flyga in från oväntade 
riktningar och att flyga med låg akustisk signatur över kritiska partier finns hos 
båda systemen. Den sammanvägda värderingen för fasen är att mini UAV-system 
kan på ett godtagbart sätt lösa de viktigaste behoven. För micro UAV-system är 
den sammanvägda värderingen otillräcklig i fasen.  
 
Utan egna UAV:er skulle bataljonen i högre grad få förlita sig till högre chefs 
stöd. Alternativt skulle förbandet få genomföra verksamheten med sämre 
planerings- och ledningsförutsättningar. Snabbflygande UAV-system med god 
nyttolaskapacitet från högre chef skulle kunna understödja stridsgruppen redan 
från fasens första stund på ett meningsfullt sätt. En scannande laser skulle kunna 
bidra med underlag till kartunderlaget. Värderingen skulle vara något högre för 
micro-systemen om de fanns på plats tidigt. Detta förutsätter att stridsgruppen 
framgrupperar enheter. En tidig framgruppering är möjligt, men bedöms ta tid och 
ge effekt först i slutet av planeringsfasen.  

5.2.2 Typfall SIB, ”framryckningsfasen” 
Målbilden för bataljonen är att framrycka kompanivis och snabbt längs flera vägar 
samt stråk från utgångsläget till inbrytningen i bebyggelsen. Mindre hinder 
kringgås som regel. Ledningsbehoven är en gemensam lägesbild och ett gott 
sambandsläge. Underrättelsebehoven är mer precisa vid jämförelse med 
föregående fas. Sensorer längs vägen och på djupet bidrar till ett högt tempo. Både 
aktiva och passiva sensorer kommer till användning i denna fas. Stridsgruppen 
framrycker med fyra förstärkta kompanier på stor bredd för att snabbt komma in i 
staden från olika håll. Ett kompani är reserv inledningsvis. Högt tempo i 
framryckningen är prioriterat. Behoven av verkan har ökat. Verkanssystem för 
indirekt eld har högsta eldberedskap. De skall snabbt och med hög precision 
kunna understödja framryckningen samt bekämpa värdiga mål över ytan. Under 
optimala förutsättningar kan framryckningsfasen vara över på mindre än en 
halvtimme. Om UAV-system skall kunna nyttjas omedelbart framför täterna 
måste de kunna flyga minst lika snabbt som markförbandet framrycker. I 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2004-12-09 FHS: 19 100:2072 
Mj Jyrki Kujansuu  Sida 53 (69) 
ChP T 02-04  

praktiken måste UAV:er flyga något snabbare. För att nyttja stridsgruppens 
tekniska överlägsenhet sker framryckningen i mörker, vilket ställer krav på 
mörkerkapacitet för sensorer. Precisionsinsatser sker av värdiga mål som kan 
observeras, och där effekten av bekämpningen kan utvärderas. Spaningssoldater 
har sänts ut tidigt för att upprätta tillfälliga observationsplatser och kunna leda 
indirekt eld. Risken för kollateral skada måste hela tiden hållas i minnet. 
Folkrätten, krigets lagar och de ROE som är fastställda skall givetvis följas. 
Skyddsbehovet är fortsatt vilseledning men även c-indikering. I denna fas är 
ledning och underrättelser prioriterade. Tabell nio nedan redovisar en 
sammanställning av värderingen. 
Tabell 9. Värdering av nyttan av UAV:er under framryckningsfasen utifrån fyra basfunktioner. 

 Behov Systemkrav UAV-förmåga 
Gemensam 
lägesbild 

Omr 20x20 km, 
Förband; detektera 
och presentera egna 
och motpartens 
enheter 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Ledning 

Heltäckande 
samband mellan 
Tät-und-understöd 

Kommunikationsrelä, 
kommunikationsnod 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Övervakning  Kontinuitet, 20x20 km 
samt tillfartsvägar och 
knutpunkter 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Framryckningsvägar En väg/komp, 
Lika många alternativ, 
minspaning 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Anfallsområde 3-5 gators bredd/komp
djup 1 km, 
minspaning, sikt, 
stridsställningar 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
God 

Motståndarens 
position 

Lägesbestämning, 
Skyddsnivå 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Underrättelser 

Följa prioriterade 
mål 

Stridsfordon, tunga 
vapen 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Leverera verkan, 
Utpekning av mål 
 

Tidskritiska mål, 
planerade mål, fordon, 
lednplatser, tunga 
vapensystem, 
nyckelpersonal, 
förbindelser 

Mini UAV: 
Otillräcklig 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Bedöma effekt av 
verkan (BDA) 

Vid ”alla” insatser Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Verkan 

Eldreglering Inom 30 sekunder mot 
alla mål 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Vilseledning Uppträda i ”fel” 
terräng 
Uppträda dolt 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Skydd 

Indikering C-stridsmedel inom 
anfallsområdet 

Mini UAV: 
Godtagbar 
 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Samman- 
ställning 

  1 otillräcklig 
5 godtagbar 
6 god 

6 otillräcklig 
5godtagbar 
1 god 
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Kommentar till värdering av framryckningsfasen: Värderingen utgår från att 
framskjutna spaningsenheter har verkat i staden och i dess närområde mellan 1 
och 2 timmar. De är framsända av såväl bataljonschefen som kompanicheferna. 
Värderingen av UAV-systemens förmåga att klara av lednings- och 
underrättelsebehoven liknar värderingen i föregående fas. Micro UAV-systemen 
är otillräckliga avseende ledningsbehoven. De kan genom en mer framskjuten 
gruppering i spaningsenheterna nyttjas godtagbart mot begränsade mål. Mini 
UAV-systemen värderas ha en godtagbar förmåga att möta ledningsfunktionens 
båda behov under framryckningen. Värderingen är god avseende mini-systemens 
förmåga inom underrättelsefunktionen. Verkansbehovet är större i denna fas än i 
planeringsfasen. Micro UAV-system saknar helt förmåga till direkt verkan. BDA 
och eldreglering bedöms kunna på ett godtagbart sätt med micro UAV-system. 
Mini UAV:er har viss förmåga till direkt verkan, men detta värderas ändå vara 
otillräckligt. Begränsningen är att det rör sig bara om verkan mot enstaka mål och 
att precisionen år låg. Förmågan till utpekning, ange målkoordinater, bedöma 
effekt av verkan och eldreglering är däremot god. Respektive systemen värderas 
sammanvägt ha en godtagbar förmåga avseende verkan. Avseende skydd finns det 
en skillnad mellan systemen. Micro UAV-system saknar förmågan att indikera c-
stridsmedel. Mini UAV-system värderas kunna lösa detta på ett godtagbart sätt. 
Den sammanvägda förmågan värderas godtagbar för de båda systemen för 
lösandet av skyddsbehoven. Sammantaget för framryckningsfasen värderas micro 
UAV-system ha otillräcklig förmåga för de viktigaste behoven. Mini UAV-
systemen värderas på ett godtagbart sätt lösa de viktigaste behoven. 
 
Utan egna UAV:er skulle bataljonens lednings- och underrättelseförmåga avsevärt 
försämras. Egen truppspaning och stöd med resurser från högre chef är gångbara 
alternativ. Detta stöd bör även omfatta verkansförmågan. Tempot i förflyttningar 
och strid skulle antagligen tvingas nedgå. Sannolikt skulle även riskerna för egna 
skadade eller döda öka utan egna UAV:er. Möjligheten att fälla micro UAV-
system från någon moderfarkost kan utgöra ett praktiskt genomförbart alternativ 
som skulle kunna stärka underrättelseförmågan. Övriga indirekta verkanssystem i 
stridsgruppen förutsätts understödja striden. I detta ingår riktad signalstörning.  

5.2.3 Typfall SIB, fas 3 ”Striden i anfallsmålet” 
I detta skede fokuserar uppsatsen främst till kompaninivån och nivån därunder. 
Kompanierna blir mer autonoma (uppdragstaktik) när de väl närmar sig sina 
respektive anfallsmål. Det är fortfarande mörkt, gryningsljuset dröjer ytterligare 
någon timme. Ett av kompanierna möter en grupperad motståndare som försvarar 
det kvarter som utgör kompaniets anfallsmål. Försvaret består av några blockerade 
gator med inslag av fordon och enstaka minor, beväpnade grupper i olika 
byggnader, några prickskyttar i högt och dolt belägna eldställningar, ett pansar-
skyttefordon har rapporterats finnas i närområdet och dessutom håller man civila 
som gisslan i en av byggnaderna. Övriga civila är kvar i angränsande byggnader, 
men håller sig dolda. Ett TV team från CNN har på något sätt lyckats ta sig in i 
staden och rapporterar i direktsändning. Ledningsbehoven med yttäckande 
kommunikation är nu kritiskt. För att undvika vådabekämpning är det även viktigt 
med den gemensamma lägesbilden. Övervakningskravet finns med hela tiden och 
utgör bataljonschefens ansvar. Underrättelsebehoven inriktas mera mot 
detaljspaning i ett begränsat område. Det är viktigt att få exakt reda på i vilka hus, 
i vilka våningar och i vilka rum motståndaren finns. Det är också viktigt att 
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klarlägga var motståndaren inte finns. Civilläget måste klarläggas i detalj. För att i 
möjligaste mån undvika direkta duellsituationer är det önskvärt med ett 
underrättelseläge och en stridsteknik som medger verkan från distans samt 
förhandssituationer. Både aktiva och passiva sensorer behövs i fasen. 
Kompanichefens målbild är att inringa kvarteret, lamslå motståndarens ledning 
och möjligheter att röra sig genom att behärska viktiga terrängavsnitt varifrån 
verkan kan levereras och observeras med minimal risk för egna styrkor (skydd). 
Risken för kollateral skada måste tas med i planeringen. C-indikeringsbehovet 
kvarstår. Kompaniet grupperas i en plutonsvis spridd gruppering, med tydliga 
ROE och skjutgränser. Plutonerna uppträder både till fots och uppsuttet. Rensning 
av hus görs i yttersta nödfall, på order från kompanichefen. Motståndarens skall i 
första hand fås inse det meningslösa att fortsätta försvaret och förmås att frige sin 
gisslan utan onödig blodspillan. Det kan bli en utdragen väntan (något dygn). 
Samtidigt förbereder sig kompaniet för en inbrytning om det visar sig vara den 
enda utvägen. Verifieringsbehov av händelser för senare juridiska efterspel är 
stort. De fyra basfunktionerna värderas som lika viktiga i denna fas. Tabell tio 
nedan redovisar en sammanställning av värderingen. 
Tabell 10. Värdering av nyttan av UAV:er under striden i anfallsmålet utifrån fyra basfunktioner. 

 Behov Systemkrav UAV-förmåga 
Gemensam 
lägesbild 

Anfallsområde 
Förband; detektera 
och presentera egna 
och motpartens 
enheter 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Ledning 
 

Heltäckande 
samband mellan 
Tät-und-understöd 

Kommunikationsrelä, 
kommunikationsnod 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Övervakning  Kontinuitet, 20x20 km 
samt tillfartsvägar och 
knutpunkter 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Anfallsområde 3-5 gators bredd/komp
djup 1 km, 
minspaning, 
sikt, stridsställningar, 
tunnlar 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
God 

Punktspaning objekt Inne i byggnader, 
uthållighet timmar-
dygn 

Mini UAV: 
Godtagbar 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Underrättelser 

Målföljning Stridsfordon, tunga 
vapen, fordon 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Leverera verkan 
snabbt, 
Utpekning av mål 

Tidskritiska mål, 
planerade mål, fordon, 
lednplatser, tunga 
vapensystem, 
nyckelpersonal, 
förbindelser 

Mini UAV: 
Otillräcklig 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Bedöma effekt av 
verkan (BDA) 

Vid ”alla” insatser Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
God 

Verkan 

Eldreglering Inom 30 sekunder mot 
alla mål 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Godtagbar 

Skydd Indikering C-stridsmedel inom 
anfallsområdet 

Mini UAV: 
God 

Micro UAV: 
Otillräcklig 

Samman- 
ställning 

  1 otillräcklig 
2 godtagbar 
7 god 

4 otillräcklig 
4 godtagbar 
2 god 
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Kommentar till värdering av stridsfasen: Stridsgruppen befinner sig på kort 
avstånd till en blandning av civila och milisen i bebyggelsen. Soldater och chefer 
måste kunna reagera mycket snabbt i olika situationer. Tidskritiska behov behöver 
ständigt mötas på olika sätt. Alla basfunktioner måste fungera på toppnivå. Det 
kan tyckas självklart, men en fungerande kommunikation i denna fas är en 
avgörande framgångsfaktor. Radiokommunikationen vid markförbanden i en 
urban miljö har som bekant begränsningar. Ledningsbehovet kan lösas godtagbart 
med micro UAV-system (lägesbilden). Mini UAV-system värderas ha en god 
förmåga att klara av ledningsbehoven. De lokala underrättelsebehoven kan i stor 
utsträckning lösas av små UAV-system. Nu kan micro UAV:erna verka med 
godtagbar förmåga.  Mini UAV-system värderas ha en god förmåga att lösa 
underrättelsebehoven. I kombination med micro UAV:er kan en gynnsam 
situation avseende underrättelser uppnås. Detta förutsätter att väder och tempo i 
striden inte är gränssättande. När det gäller direkt verkan så bedöms mini UAV-
system kunna bidra i otillräcklig omfattning. Eldreglering och BDA bedöms 
kunna ske på ett i huvudsak gott vis. Den sammanvägda förmågan för mini UAV-
system är godtagbar.  Micro UAV:er bidrar godtagbart avseende de indirekta 
uppgifterna. Indikeringsbehovet kvarstår inom basfunktionen skydd. Micro UAV-
system har härvid en otillräcklig förmåga. Mini UAV-system bedöms ha en god 
förmåga. Sammantaget i stridsfasen bedöms micro UAV-system ha en godtagbar 
förmåga att lösa behoven. Mini UAV-system värderas ha en sammantaget god 
förmåga att lösa behoven. 
 
Utan egna UAV-system skulle bataljonen tvingas ta större risker. Behovet av stöd 
från högre chef omfattar främst kapacitet som säkerställer lednings-
förutsättningarna och verkan med precision. Scannande laser kan ge viss 
information om situationen inne i byggnader och maskerade föremål. Denna 
förmåga skulle vara värdefullt stöd till striden. Ett alternativ är att använda 
Unmanned Ground Vehicle (UGV). Även med en luftburen kommunikationsnod 
är det viktigt med redundans. Om utvecklingen av Ad-Hoc nät är moget kan detta 
utgöra ett intressant alternativ i situationen. VTOL förmågan är mycket användbar 
i bebyggelse. Tillfällig landning på ett tak kan vara ett exempel, varifrån nyttolast 
kan nyttjas utan att farkosten behöver hovra eller flyga. En passiv sensor är ett 
exempel för detta fall. Strömförsörjning för nyttolast är en kritisk fråga därvid. 

5.2.4 Sammanställning av värderingen 
Värderingen omfattar trettiofyra värden (OT, GT eller G) för respektive system.  
Tabell 11. Författarens sammanställning av antalet värden. Tabellen redovisar både en bas-
funktionsvis och en fasindelad sammanställning. OT=otillräcklig, GT=godtagbar, G=god. 
Kolumnen längs till höger är en summa av antalet OT, GT respektive G för de tre faserna. Fet stil 
anger den sammanvägda förmågan. Exempel: micro UAV bedöms otillräcklig avseende ledning. 

 Värde Ledning Under- 
rättelser 

Verkan Skydd Fas 1 Fas 2 Fas 3 Summa 
värden för  
fas 1-3 

Micro UAV OT 6 6 4 2 8 6 4 18 
 GT 1 7 4 2 4 5 4 13 
 G 0 2 1 0 0 1 2 3 
Mini UAV OT 0 0 2 0 1 1 0 2 
 GT 3 7 2 3 7 5 3 15 
 G 4 8 4 1 4 6 7 17 
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5.3 Slutsatser 
Prioriteringarna mellan basfunktionerna växlar i de olika faserna. Generellt sett är 
ledning och underrättelser av hög prioritet i alla tre faserna. I stridsfasen ställs lika 
höga krav på alla fyra basfunktionerna. Både micro och mini UAV-system kan 
bidra till de fyra basfunktionerna. Detta kan ske i varierad grad. Generellt värderas 
mini UAV-systemen betydligt högre i samtliga faser och avseende samtliga 
studerade basfunktioner. 
   Inom ledningsfunktionen har micro UAV-system en sammantagen otillräcklig 
förmåga. Värderingen visar att systemen inte löser behoven i sex fall av sju. Den 
uppgift micro UAV:er löser godtagbart är i stridsfasen, vilket i sig är bra. Mini 
UAV-system har en godtagbar förmåga inom ledningsfunktionen. Enligt 
värderingen löser systemen fyra av sju fall på ett gott sätt. Övriga tre löses 
godtagbart.  
   Inom underrättelsefunktionen har micro UAV-system en sammantaget 
godtagbar förmåga. I två fall av femton värderas förmågan som god. I sex fall 
värderas förmågan som godtagbar. Micro UAV-systemen ger bäst effekt vid mer 
begränsade mål på nära håll. Mini UAV-system har en god förmåga inom 
underrättelsefunktionen. Systemen värderas att i åtta fall av femton lösa 
underrättelsekraven på ett gott sätt. Övriga sju fall värderas godtagbart. Båda 
systemen har högsta värdena i stridsfasen.  
   Inom verkansfunktionen har micro UAV-system en (svagt) godtagbar förmåga. 
Nackdelen är systemen inte kan leverera direkt verkan. Detta vägs upp till del av 
förmågan att bidra med indirekta uppgifter. Mini UAV-system har en godtagbar 
förmåga avseende verkan. Systemen kan leverera direkt verkan i mycket 
begränsad utsträckning. Systemen värderas ha en god förmåga att bidra till de 
indirekta uppgifterna, vilket stärker värderingen.  
   Inom skyddsfunktionen har micro UAV-system en otillräcklig förmåga. Mini 
UAV-system bedöms ha en godtagbar förmåga i detta avseende.  
   Sammantaget har både micro och mini UAV-systemen högst värdering 
avseende förmågan att lösa behov inom underrättelsefunktionen. Micro UAV-
system har otillräcklig förmåga avseende ledning och skydd. Förmågan är svagt 
godtagbar avseende verkan. Mini UAV-system har godtagbar förmåga inom 
övriga tre basfunktionen. Det är intressant att de båda systemen tycks lösa sina 
uppgifter bäst i stridsfasen. Detta indikerar att de små systemen behöver stöd för 
att värdena skall bli god för flera basfunktioner och i övriga faser. 
 
Tempot i striden kan öka med stöd av egna UAV-system i bataljonen. Detta tycks 
vara mest påtagligt i framryckningsfasen samt i stridsfasen. En kombination med 
olika UAV-system med olika förmågor bedöms kunna ge bäst förmågor i det 
studerade typfallet. I detta resonemang kan även högre chefs system tas in. 
Behovet av stöd finns i alla faserna. Det är främst basfunktionerna ledning, verkan 
och skydd som behöver stärkas.  
 
Utan egna UAV-system är bataljonen beroende av egna truppinsatser och stöd 
med resurser från högre chef.  Risktagningen ökar till följd av att bataljonen inte 
har tillgång till egna UAV-system. Omvänt kan det uttryckas som att säkerheten 
ökar för personalen med egna UAV-system. UAV-system med VTOL-förmåga 
bedöms vara en viktig kapacitet under strid i bebyggelse. 
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6 UPPSATSENS VIKTIGASTE FYND 
Nedan redovisas uppsatsens sammanvägda slutsatser och svar på den centrala 
frågeställningen. 

6.1 Sammanvägda slutsatser 
För att kunna verka i en internationell omgivning måste de små UAV-system som 
används vara interoperabla mellan försvarsgrenar och mellan nationella 
förbandsenheter för att vara användbara på bredden. FM bör välja Natos 
standarder för att bli interoperabel. UAV-systemen bör integreras i det 
gemensamma ledningssystemet för att medge ett flexibelt användande och för att 
vara tillgängliga slutanvändare. 
    
Den tekniska utvecklingen av UAV-system måste ske parallellt med metoder för 
krigföring och utbildning av förband. I dagsläget saknar FM egna UAV-
erfarenheter från fält i hög grad. Därför rekommenderar uppsatsen att FM 
anskaffar små UAV-system för demonstrations- och försöksverksamhet i närtid. 
En viktig fråga att utreda är vilka kapaciteter som UAV-system skall och kan 
bidra med. En målbild kan vara att stridsgruppen som FM skall sätta upp förses 
med UAV-kapacitet. Det är viktigt att fokusera på slutanvändarens behov.  
 
De små UAV-systemen som studerats bidrar till krigföringsförmågan. Systemen 
har en varierad förmåga att lösa behov och krav kopplat till de fyra granskade 
basfunktionerna. Vid värderingen har det framkommit att båda UAV-systemen 
har bäst förmåga att lösa behov inom underrättelsefunktionen. Mini UAV-system 
bedöms ha bäst förmåga i samtliga studerade basfunktioner och i samtliga faser i 
typfallet. UAV-system på bataljonsnivån förstärker manövertänkandets grund-
läggande principer. Den indirekta metoden förutsätter ett gott underrättelseläge. 
Likaledes måste de kritiska sårbarheterna kunna identifieras och snabbt 
exploateras. Detta kan bl.a. fås genom ett gott ledningsläge. Initiativ och 
uppdragstaktik kräver tydlig målbild, och att resurserna finns tillgängliga vid rätt 
tillfälle på rätt nivå. Riskerna för egen trupp bedöms kunna minska vid förband 
med tillgång till egna UAV-system. 
   
Uppsatsen pekar på att små UAV-system är potenta till en relativt rimlig kostnad. 
Ett litet antal värnpliktiga behövs för att använda systemen. Detta bedöms kunna 
lösas inom ramen för befattningsutbildning. De dyrare mini UAV-systemen kan 
dock knappast betraktas som förbrukningsvara. Små UAV-system har 
mörkerkapacitet. De tyngre mini UAV-system har allväderskapacitet tack vare 
miniSAR.  Små UAV-system har låg akustisk- och IR- signatur. Systemen har 
vidare förmåga att lösa tidskritiska behov, vilket är mycket angeläget på den 
stridstekniska nivån. VTOL-förmågan är ett värdefullt komplement vid SIB. 
Fortsatt teknikutveckling kommer att öka potentialen ytterligare hos de små UAV-
systemen. Detta gör dem mer användbara och intressanta att anskaffa.  
 
Nyttolastkapaciteten är starkt gränssättande för förmågan. Detta kan i viss mån 
kompenseras av taktikanpassning såsom uppträdande i svärm alternativt 
inflygning och fällning från en moderfarkost.  Systemen är i princip för små för att 
enskilt lösa flera roller samtidigt. En kombination av olika system med olika 
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förmågor bedöms ge bäst effekt. Detta stöds också av förhållandet att olika nivåer 
i bataljonen har olika behov. 
 
En svaghet i sammanhanget är att ett högt tempo i striden kan innebära att 
systemen inte hinner komma till användning på låg nivå. Detta ställer krav på 
enkel hantering och fungerande rutiner för användning samt luftrumstilldelning. 
En annan svaghet är att farkosterna flyger långsamt. Den låga hastigheten gör dem 
sårbara mot konventionella vapen. Detta i kombination med de relativt stora 
avstånd och ytor som en bataljon har att verka i, ställer krav på snabba farkoster. 
En kombination av olika UAV-förmågor tycks vara att föredra vid överväganden 
om hur en UAV-komponent kan komma att se ut i bataljonen. En kvalificerad 
hotbild begränsar användningen av små UAV-system. 
    
För att kunna nyttja systemen i en militär operation måste förbandet öva före 
insats med UAV-systemen under realistiska förhållanden. Detta kräver att 
systemen är certifierade på ett sätt som medger sådana övningsförutsättningar. 
Uppsatsens resultat pekar på att detta är ett kritiskt krav. Synen på tillämpning av 
luftrumsregler har en direkt inverkan på kostnader och användningsmöjligheter.  

6.2 Svar på frågeställningen 
Är den centrala frågeställningen besvarad?  
 
 Kan, och i sådant fall på vilka sätt, små UAV-system på stridsteknisk nivå 
bidra till basfunktionerna ledning, verkan, underrättelser och skydd?    

 
   Svaret som uppsatsen ger på frågan om små UAV-system kan bidra är JA. Detta 
framstår som tydligt med tanke på att båda systemen har förmågan att, i 
varierande grad, bidra till behoven för samtliga basfunktioner. Även det faktum att 
det redan idag finns operativa små UAV-system pekar i samma riktning. Såväl 
empirin som värderingen och slutsatserna i föregående kapitel understödjer ett 
positivt svar på den frågan.  
   När det de gäller svaret på ”…på vilka sätt …” hänvisar jag i detaljer till 
värderingskapitlet och de viktigaste slutsatserna ovan. Värderingskapitlet är till 
sin struktur skrivet för att besvara den centrala frågeställningen. Spårbarheten i 
uppsatsens olika delar kan exemplifieras med uppgifterna i kapitel två och 
basfunktionerna vilka används som verktyg i värderingen.  Kapitel fem 
tillsammans med avsnitt 6.1 bidrar till att den centrala frågan kan anses vara 
besvarad. Resultatet i korthet är att små UAV-system kan bidra till alla 
basfunktioner i alla faser i varierad grad. Båda systemen har bäst förmåga inom 
underrättelsefunktionen. Båda systemen bidrar med bäst effekt i den viktigaste 
fasen, stridsfasen. Mini-systemen har en generellt högre förmåga än micro-
systemen. I ett vidare perspektiv visar uppsatsen att små UAV-system också 
bidrar till krigföringsförmågan och manövertänkandets principer. Uppsatsen 
identifierar även några kritiska frågor i sammanhanget. En kritisk fråga är hur 
luftrumsregler och dess tillämpning möjliggör och begränsar användandet av små 
UAV-system.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Syfte med diskussionen 
Syftet med diskussionen är att utvärdera undersökningen. Detta sker genom att 
 diskutera uppsatsens metod och viktigaste slutsatser, 
 återkoppla till uppsatsens syfte och frågeställning 
 föreslå fortsatt inriktning för studier och forskning samt 
 ge några personliga reflektioner om uppsatsskrivande 

7.2 Diskussion av metoden och de viktigaste slutsatserna  
Uppsatsens metod bygger på spårbarhet. Detta uppfylls i hög grad i de empiriska 
avsnitten. Av utrymmesskäl har författaren gjort ett flertal avgränsningar. Fyra av 
sex basfunktioner har studerats, vilket inte ger en fullständig bild av 
krigföringsförmågan. Urvalet har dock motiverats i någon grad. Konsekvensen av 
urvalet kan vara att kontraproduktiva svar kan finnas dolda i de funktioner som 
inte undersökts. Författaren har redovisat ett begränsat urval UAV-system, vilket 
kan kritiseras. Ambitionen har emellertid varit att redovisa system med olika 
förmågor för att visa på en bredd.  
   Inom teknikavsnitten har ett urval av nyckeltekniker studerats. Värden för 
framtida prestanda ges inte, vilket kan kritiseras. Det är samtidigt svårt, för att inte 
säga omöjligt, att ge rättvisande besked på den punkten. Det kan anföras att 
författaren i stället för att utelämna prognoser, borde göra antaganden för viktiga 
värden. Detta har författaren bedömt, men inte funnit tillföra uppsatsen tillräckligt 
ökat värde. Konsekvensen av detta kan vara att uppsatsen överdriver eller 
undervärderar UAV-systemens framtida förmåga. 
   Av utrymmesskäl har endast ett typfall i ett scenario studerats. Det är givetvis 
inte tillräckligt för att dra långtgående slutsatser av uppsatsens resultat. Valet av 
scenario och typfall kan också kritiseras. Här menar författaren att ett adekvat val 
syftande mot framtida insatser har valts. Finessen med tre faser visar också på 
variationer i ett typfall. Konsekvensen av urvalet kan vara att andra situationer 
visar på motsatta och andra resultat. Den kvalitativa värderingen är ytterligare ett 
område som kan kritiseras. Författarens ambition har varit att snäva in dynamiken 
och ett allmänt tyckande genom sammanfattningar, förtydligande kommentarer 
samt en spårbarhet. Konsekvensen av den stipulativa värderingen är att det kan 
anses vara godtyckligt. Fältdata och simuleringsdata hade stärkt värderingen 
ytterligare. 
 
De källor som studerats är en blandning av vetenskapliga och icke-vetenskapliga. 
Både nationella och internationella källor har studerats. Internetkällor har använts. 
Författaren har i kapitel tre valt att hämta fakta från Jane’s.com på Internet. Detta 
beror på att författaren önskat redovisa uppdaterade fakta. Det finns en tryckt 
version av Jane’s (årsbok) som handlar om UAV-system. Tyvärr har författaren 
inte haft tillgång till de senaste versionerna. Detta är motivet till valet av Internet 
för UAV-systemen. Konsekvensen av detta val bedöms vara marginellt. 
Uppsatsens resultat stämmer väl med de slutsatser som källorna i 1.3 presenterar. 
 
Slutsatsen om kravet på interoperabilitet bedöms vara trovärdig. Detta rimmar väl 
med FM beslut nyligen att i framtida materielanskaffning i första hand använda 
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Nato stardarder. Kravet på parallellutveckling är inte nytt utan har framförts som 
kritik mot den teknikfokus som NBF hade i början inom FM.  
 
De små UAV-systemen visar sig vara potenta inom flera basfunktioner. Detta 
överraskar måhända flera läsare. Trovärdigheten bedöms dock som god för den 
slutsatsen. Små UAV-system stöder manövertänkandets principer enligt slutsatser 
i kapitel 6. Med detta avses att initiativ kan tas och ett högt tempo kan hålla då 
man själv äger systemen. En mer indirekt stridsteknik är också möjlig med ett gott 
underrättelseläge och en gemensam lägesbild. Uppsatsen pekar även på ett aktuellt 
behov. Juridiska efterspel i internationella konflikter behöver teknisk bevisning. 
Här kan UAV-system spela en central roll. 
   Certifieringskravet är fundamentalt att inse och möta. Det vore orimligt att 
anskaffa system som inte kan användas mer än sporadiskt i utbildningen. Kravet 
på enkelhet och snabb hantering visar på behovet av välövad betjäningspersonal 
och chefer. Synen på civil och militär luftrumssamordning innehåller ett 
grundläggande dilemma. Den civila synen att se och synas mot den militära synen 
att se men inte ses. Luftrumsreglerna skrivs med utgångspunkt i en civil 
internationell kontext, där skyddet av tredje part är fundamentalt. Hänsyn till 
behoven för militära operationer hanteras i nästa steg. Därav följer att det är 
viktigt att föra diskussioner kring tillämpningen. Modellflygplan får flyga så gott 
som fritt under förutsättning att operatören hela tiden kan se farkosten och att en 
viss höjd inte överstigs. Micro UAV-system skulle kunna betraktas på ett liknande 
sätt. Kravet på ständig uppsikt bör dock överges. Ser vi till mängden 
ammunitionseffekter i luftrummet vid en stridsinsats, så blir antalet UAV-system 
en försvinnande liten mängd.  Ett sådant synsätt skulle i hög grad vara tillåtande 
för mini UAV-system. Området är komplext och problematiskt.  
 
Några svagheter för de små systemen lyfts fram. Här finns det anledning att 
misstänka att det finns betydligt fler nackdelar än vad författaren presenterar. 

7.3 Återkoppling till syfte och frågeställning  
Jag bedömer att det övergripande syftet att undersöka eventuella nyttoeffekter av 
mindre UAV-system för den stridstekniska nivån är uppnått. Det främsta motivet 
till detta är att tekniken har satts i ett taktiskt sammanhang och värderats utifrån 
krigföringens faktorer. Spårbarheten till nytta åstadkoms genom att 
basfunktionerna används som variabler i värderingen. Ramen för värderingen 
utgörs av morgondagens insatser för FM. 
 
Det underliggande syftet att bidra till en spridning av kunskaper kring UAV-
system uppfattar jag också vara uppfyllt. Uppsatsen har behandlat operativa samt 
utvecklingssystem. Uppsatsens har även belyst nyckeltekniker för UAV:er. 
Dessutom har uppsatsen berört större UAV-system. Luftrumsregler kopplat till 
UAV-system har också behandlats. Några kostnadsaspekter bidrar också till att 
uppnå detta syfte. 
 
Är den centrala frågeställningen besvarad? Ja, ty uppsatsen redogör för svaret 
separat i föregående kapitel. 
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7.4 Förslag till inriktning av fortsatta studier  
Min uppfattning är att FM bör fortsätta på den inslagna vägen att studera små 
UAV-system. Fokus bör vara den stridstekniska nivåns förutsättningar. En fördel 
vore att sätta upp ett mål för den svensk/finsk/norska stridsgruppen som innebär 
att den skall innehålla UAV-system för stridstekniska nivån.  
 
Fokus bör ändras något och studera ett perspektiv där slutanvändaren sätts i 
centrum. Med detta menas soldater och chefer på stridsteknisk nivå. 
 
Samtliga sex basfunktionerna bör studeras. Dessa kan gärna studeras i flera typfall 
och i olika scenarier. Simuleringsstöd i sammanhanget kan bidra till ny kunskap. 
Det är viktigt att inte inskränka framtida studier bara till underrättelsefunktionen. 
 
Distribuerade markkontrollstationer och ett dynamisk nyttjande av UAV-system 
är att annat område som bör vara intressant att studera. 
 
Författaren vill även peka på nödvändigheten av en systemsyn i fortsatta studier.  

7.5 Personliga reflektioner 
Jag avslutar uppsatsen med några personliga reflektioner över hur jag upplevt att 
skriva en c-uppsats ingående i Chefs-programmet. Uppgiften har upplevts som 
mycket lärorik, inspirerande, utmanande och stundtals ansträngande. Mina 
förkunskaper i ämnet var begränsade. Min ansats med uppsatsen var medvetet att 
försöka sätta mig in i ett delvis okänt men intressant ämnesområde. Processen har 
varit relativt lång. Mitt första uppslag till ämnesval fick jag juni 2003 under ett 
besök vid GA (PREDATOR) i San Diego, CA, USA. Uppsatsens genomförande 
har därefter varierat i intensitet under drygt ett års tid. Arbetet har varit berikande 
både avseende vetenskapligt förhållningssätt, men framför allt avseende 
intellektuell stimulans och ökad sakkunskap.  
   Jag har träffat ett flertal kunniga och intressanta personer i olika organisationer 
under arbetets gång.  Vid kontakter med olika experter har jag blivit bemött med 
glöd, inspiration och utvecklande erfarenheter. Sakta men säkert har min 
sakkunskap blivit av sådan kvalitet att jag utan större problem kunnat bemöta och 
diskutera med dessa experter. Samtidigt inser jag att mina erfarenheter är av 
akademisk art. Det krävs konkret arbete med UAV-system under flera års tid som 
komplement innan pusselbitarna är befästa. 
 
Efterhand har FM intresse för uppsatsen blivit påtagligt. Detta intresse har varit 
motivationshöjande för mig. Jag har en personlig övertygelse att FM inom tio år 
har anskaffat små UAV-system för den stridstekniska nivån. 
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8.4 Internet 
www.acq.osd.mil/usd/uav_roadmap.pdf   
www.armen.mil.se/utlandsberedskap/article.php?c=art&id=10093&do=print  
www.army.mod.uk/linked_files/bmd.pdf  
www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/csat29.pdf  
www.defense-update.com/features/du-2-04/mav-oif.htm 
www.fas.org/irp/agency/army/call1003.pdf   
www.janes.com 
www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=18  
http://mit.edu/6.933/www/Fall2000/mode-s/atcrbs.html 
www.rand.org/publications/DB/DB311/  
www.regeringen.se 
www.regeringen.se/content/1/c4/34/40/35ccf80f.pdf  
www.techreview.com/articles/04/11/talbot1104.asp  
 
Vid internetsökning av bildunderlag via Jane’s måste man ha tillgång till 
”password”. Av detta skäl ges endast länk till Jane’s startsida. Fakta kan också 
kontrolleras via Jane’s årsbok om UAV:er. Boken innehåller i huvudsak samma 
fakta som den webbaserade tjänsten ger. 
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Bilaga 1: Förkortningar 
 
AG UAV Arbetsgrupp UAV 
AJP Allied Joint Procedures 
ATC Automatic Traffic Control 
ATCRBS Automatic Traffic Control Radar Beacon Systems 
BDA Battle space Damage Assessment 
BLOS Beyond Line Of Sight 
BrigR A BrigadReglemente Armén 

C4ISR 
Command, control, communication, computer, Intelligence, 
surveillance, reconnaissance 

CAOC Combined Air Operation Centre 
CCD Charged Coupled Device 
CJTF Combined Joint Task Force 
CLR Combat Loss Rate 
COTS Commercial off the shelf 
CRO Crise Response Operation 
DEMO Demonstratorverksamhet 
DGPS Differential Global Position System 
DoD Department of Defence 
EBO Effect Based Operation 
ELINT Electronic intelligence 
EO ElektroOptisk 
EU Europeiska Unionen 
FAC Forward Air Control 
FHS Försvarshögskolan 
FLIR Forward looking infra red 
FLYGI Flyg Inspektionen 
FM Försvarsmakten 
FMV Försvarets Materielverk 
FN Förenta Nationerna 
FOA Totalförsvarets Forskningsanstalt 
FOI Totalförsvarets forskningsInstitut 
FTK FlygTaktiska Kommandot 
FörbR A FörbandsReglemente Armén 
GaAS Gallium Arsenid 
GA General Atomics 
GCS Ground control station 
GDT Ground D+C92ata terminal 
GHz Giga Hertz  
GMTI Ground Moving Target Indicator 
GOP Guideline for Operational Planning 
GPS Global Position System 
HKV Högkvarteret 
HPM High Power Microwave 
HUMINT HUMan INTelligence 
IA 03 Insatsstyrka Armé 03 
ID Identitet 
IFR Instrument FlygRegler 
IK IgenKänning 
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IMINT Image Intelligence 
IPT Integrerat Projekt Team 
IR Infraröd 
IRLS Infra Red Line Scanner 
IRST Infra Red Search and Track 
ISR Intelligence, surveillance, reconnaissance 
JAS Jakt Attack Spaning 
JBS Joint broadcast service 
KKrVAHT Kungliga KrigsvetenskapsAkademiens Handlingar och Tidskrift 
LADAR Laser Detection And Ranging 
LedSyst LedningsSystem 
LFV Luftfartsverket 
LIC Low Intensity Conflict 
LLTV LågLjus TV 
LOS Line Of Sight 
LPI Low Probability of Intercept 
MANPADS MAN Portable Air Defence Systems 
MHz Mega Hertz 
MiSAR Mini Syntetisk Apertur Radar 
MLRS Multiple launch rocket system 
MOOTW Military Operations other than war 
MSD Militär Strategisk Doktrin 
MTUAV MarkTaktiska UAV studien 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
NBC nukleär, biologisk, kemisk 
NBF Nätverksbaserat försvar 
NCW Network Centric Warfare 
NIR Nära IR 
OAF Operation Allied Force 
OEF Operation Enduring Freedom 
OIF Operation Iraqi Freedom 
OODA loop Observe, Orient, Decide, Act 
OPIL Operativa InsatsLedningen 
PerP Perspektiv Planering 
PUT Planering Under Tidspress 
RML Revolution in Military Affairs 
RML Regler för militär luftfart 
ROE Rules of engagement 
RSV Riktad Spräng Verkan 
RVT Remote Video Terminal 
SAR Syntetisk Apertur Radar 
Satcom Satellit kommunikation 
SIB Strid I Bebyggelse 
SIGINT Signal intelligence 
SIS Signal spaning 
SOF Special operation force 
STANAG STANdardisation AGreements 
STS G Strategisk TypSituation G 
TF Task Force 
THz Terra Hertz 
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TIR Termisk IR 
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle 
UGV Unmanned Ground vehicle 
UHF Ultra High Frequency 
US Navy United States Navy 
USAF United States Air Force 
USD US dollar 
USICO UAV Safe Interaction in Civil Operations 
USMC United States Marine Corps 
UV Ultra Violett 
VFR Visuella FlygRegler 
VIS Visuell 
VoVC Verifiering och Validering Centrum 
VTOL Vertical Take Off and Landing 
ÖB Överbefälhavaren 
 


