
Försvarshögskolan  C-UPPSATS  Beteckning: 19 100:2061 
Krigsvetenskapliga institutionen 2003-12-09   
ChP T 01-03    

                                     

                    FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

                                         C-UPPSATS 
Författare Förband Kurs 
Major Robert Daunfeldt I19 Artbat FBQO 04 
FHS handledare  
Övlt Lars Axelsson FHS/MTI 

Hans Törnblom FHS/MTI 

 

Uppdragsgivare Beteckning  
Försvarshögskolan 

Krigsvetenskapliga institutionen 

19 100:2061  

Sensorkoncept för stridsfordon på det framtida stridsfältet. 
 
I Sverige pågår en omfattande ominriktning av försvarsmakten. Som en del i denna ominriktning genomförs 
studier inom ett flertal områden som syftar till att hitta den utrustning och de förbandsstrukturer som kommer 
att uppfylla kraven efter 2010. 
Denna uppsats vill bidra till dessa studier genom att visa att framtidens stridsfält ställer nya och ökade krav på 
stridsfordon och dess sensorer.  
Genom att utgå från en analys av den framtida markstriden identifierar arbetet de förutsättningar och krav som 
inom sensorområdet kommer att bli dimensionerande. Utifrån dessa identifieras sedan tekniska möjligheter som 
löser stridsfordonets behovet av elektrooptiska utblickar. Möjligheter kopplas sedan till områdena spaning, 
framföring, skydd samt förmåga till bekämpning. Bekämpningsförmågan avser både den direktriktade elden så 
väl som externa bekämpningssystem.   
Uppsatsen visar att multisensorkapacitet i kombination med nätverksbaserat informationsflöde förändrar rollen 
för stridsfordonet både på stridsfältet så väl som inom fordonet i sig. Genom ett sensortekniskt koncept 
beskriver uppsatsen denna förändrade roll. Arbetet visar att genom utnyttjandet av elektrooptiska utblickar går 
det att optimera sensorerna inom respektive område och därigenom erhålla en bättre helhetslösning än idag. Att 
kombinera och optimera sensorsystemen utifrån respektive områdes behov underlättar för stridsfordonet att 
kraftsamla sin förmåga i tid och rum. 
Det påvisas även att allt inte behöver ändras och att vissa områden och funktioner skall behållas som de är idag. 
 
Nyckelord: Nätverksbaserat försvar, framtida stridfältet, stridsfordon, multisensor förmåga, tekniskt 
koncept. 
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Abstract 
 
A sensor concept for combat vehicles on the future battlefield  
In Sweden a huge readjusting of the armed forces is in progress. As a part of 
this readjusting there are, within different areas, several ongoing studies 
focusing on trying to find the organisation and equipment of the future. The 
time spans for these studies are beyond 2010. 
This thesis would like to contribute to this study by showing that the future 
battlefield demands new and more acute sensor capabilities. I will highlight the 
demands and requirements for sensors on a combat vehicle by analysing of the 
future battlefield. From these demands I will identify the technical possibilities 
that will solve the future needs of the combat vehicle in regard to electro-
optical sensors. 
These possibilities are then linked to four separated areas within the vehicle. 
The areas are the capability to conduct surveillance, to manoeuvre, protection 
and the use of firepower. The firepower capability includes that of the own 
vehicle and that of other platforms.  
This analysis concludes that multi-sensor capacity, in combination with 
networked based information flows, will alter the role for the combat vehicle. 
Not only on the battlefield but also in regard to the users within the vehicle 
itself.  
This thesis makes an attempt to capitalize these changes by combining the 
possibilities into a technical concept. This concept shows that by optimizing 
the sensors for the different roles one also gets a maximized capability of the 
combat vehicle in itself. It also concludes that not everything has to change and 
that some of the old capabilities have to be kept. 
  
Key words: Network centric warfare, future battlefield, combat vehicle, multi-
sensor capabilities, technical concept. 
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1 Syfte och bakgrund till problemställningen 
I Sverige pågår en omfattande ominriktning av försvarsmakten. Som en del i 
denna ominriktning genomförs studier inom ett flertal områden som syftar till 
att hitta den utrustning och de förbandsstrukturer som kommer att uppfylla 
kraven efter 2010. 
I arbetet med och framtagandet av ett materielsystem ses sammankopplingen 
mellan rörlighet, skydd, vikt o.s.v. som naturliga. Sensorer nämns bara ytligt 
och förutsätts uppfylla kraven som kommer att ställas på systemen.  
Ledning, informationsflöde, skydd, beväpning och rörlighet påverkas av 
sensorer och dess funktioner. Jag saknar därför fokusering och teorier kring 
utvecklingen av dessa. 
 
Markstridskrafternas grundläggande förmågor som skall ligga till grund 
för den kommande utvecklingen är:1  
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Fig. 1: Bilden visar som exempel arbetsgrupp Markstridsdoktrin 
 nuvarande uppfattning om förmågor. (Källa: Arméstudie 2002) 

 
Skulle resultaten från dessa studier bli annorlunda om utgångspunkten istället 
var sensorer och dess prestanda? Detta arbete kommer att försöka lyfta fram en 
del förutsättningar och krav som kan komma att bli dimensionerade för de 
sensorer som möjliggör bekämpning, rörelse, skydd och ledning. 
 
Ett gemensamt informationssystem med möjlighet att se och bedöma aktuella 
lägen på egna och fientliga förband kräver sensorer.  
Utvecklingen av sensorer sker mot mindre enheter och förbättrade prestanda. 
Användningen av multisensorer förväntas öka i framtiden. Det senare 
teknikområdet innebär en ökad förmåga att verka oberoende av väder och tid 
på dygnet.2 Dessa sensorer kommer att integreras både internt inom plattformar 
                                                 
1 Arméstudie 2002 – Generalinspektörens för Armén förslag till inriktning av 
arméstridkrafterna på kort och lång sikt. 2002-03-11 Bilaga 1 till 01 600:60 160 s 6. Bilden 
visar som exempel AG Markstridsdoktrin nuvarande uppfattning om förmågor. Benämns 
hädanefter AS 2002 
2 FOA rapport. Teknisk hotbild 2015 – 2025 Delrapport 1 – Teknikutveckling sidan 11. 
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och externt inom förbandsstrukturer. Ett system med integrerade sensorer 
kommer att möjliggöra en snabb och rätt avvägd insats. 
Sensorer som reagerar på enkla så väl som komplexa omgivningar ingår idag i 
många tekniska system och dagligen stöter vi på dessa i vår omgivning. 
 
Som utgångspunkt för mitt arbete har jag valt att titta närmare på stridsfordon 
och dess sensorer på det framtida stridsfältet.  
Genom att utgå från den framtida markstriden, försöker jag, identifiera krav 
och möjligheter som löser behovet med utblickar från ett stridsfordon som 
uppträder på markarenan. 
I detta arbete kommer en analys genomföras av vilka tekniska och taktiska 
krav, som skall ställas på funktionen sensorer. Dessa kopplas till spaning, 
framföring, bekämpning och skydd.  
Arbetet kommer naturligtvis inte att kunna ge alla svar till denna mycket 
komplexa frågeställning. Syftet är att istället ge en bild på de krav som kan 
komma att ställas på sensorerna.  
 

2 Problemställning och preciseringar 

2.1 Problemställningen 
Fokus i uppgiften ligger på taktisk nivå. Utgångspunkten är det enskilda 
stridsfordonets krav inom områdena spaning, framföring, förmåga till 
bekämpning med egen direktriktad eld alternativ externa system samt till del 
skydd. Vidare kommer, ur ett sensorperspektiv ett tekniskt koncept att 
beskrivas vilket optimerar den bästa effekten inom de utpekade områdena, och 
samtidigt ger en helhetslösning. 
För att finna dess krav avses följande frågor besvaras: 
 

• Hur ser den framtida markstriden ut? 
• Vilka blir stridsfordonets informationskrav på detta stridsfält? 
• Vilka tekniska möjligheter finns för att uppfylla kraven på sensorerna? 
• Hur kan ett tekniskt koncept utformas som tillfredställer de olika 

intressenternas behov av information? 
 
Svaren på dessa frågor kommer sedan att användas till att besvara den mer 
generella frågeställningen: 
 

• Vad kommer det i framtiden att krävas av sensorerna på ett 
stridsfordon? 
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2.2 Central begrepp 
I uppsatsen utnyttjas följande definitioner: 
 
Militära basfunktioner 
Krigsförmågan beskriven i de 6 militära basfunktionerna (ledning, verkan, 
rörlighet, skydd, underrättelser och uthållighet) som samtidigt beskriver 
verksamhetsområden för utveckling av Försvarsmaktens samlade förmåga.3 
 
Markarenan 
Markarenan omfattar alla landytor och de stridsrum som återfinns i nära 
anslutning till marken. 4 
 
Stridsfältet 
Med detta uttryck avses, utöver definitionen på markarenan, alla de 
delkomponenter som fysiskt och psykiskt beskriver rummet som t.ex. terräng, 
vegetation, väder, kriminalitet, epidemier o.s.v. 
 
Stridsfordon 
Som stridsfordon avses stridsvagn, pansarskyttefordon och/eller splitterskyddat 
transportfordon. Dessa besitter alla förmågor som kan kopplas till sensorerna 
för framföring, bekämpning och spaning. 
 
Nätverksbaserat försvar (NBF) 
Försvarsmaktens metod för att 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. I detta arbete definieras detta som ett nätverk av 
nätverk enligt figur 2 nedan. Den enskilda plattformen och dess sensorer, som 
detta arbete syftar på, återfinns i varje återkommande nivå i det gemensamma 
nätverket. 
 

 

Fig. 2: Utvisande sensornätverket ur ett NBF perspektiv 
(Källa: Network Centric Warfare5) 

                                                 
3 Militärstrategisk doktrin 2002 (M7740-774 002) © 2002 Försvarsmakten, Stockholm s 76 
4 Militärstrategisk doktrin 2002 (M7740-774 002) © 2002 Försvarsmakten, Stockholm s 38 
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Tjänster i nätverket 
I detta arbete syftas på olika komponenter inom basfunktionerna. Dessa tjänster 
går att abonnera på, delge, begära o.s.v. i syfte att lösa sin egen uppgift eller för 
att stötta någon annans uppgift. 
 
Taktiska närområdet 
Definieras som det område som inte är i omedelbar anslutning till 
stridsfordonet. Närområdet varierar beroende på vilken typ av terräng som 
stridsfordonet uppträder i. I betäckt och urban terräng är det taktiska 
närområdet i nära anslutning till fordonet medans det i öppen och småbruten 
terräng är mer avlägsen.   
 
Elektrooptiska utblickar 
Utblickar som använder någon form av elektronisk sensor. Utblicken kan 
definieras som ett sikte, skärm eller annan form av presentationssystem. 
 

2.3 Antaganden 
I beskrivningen eller tolkningen av markstridsperspektivet tas utgångspunkt i 
den definition som militärstrategisk doktrin satt till vad som kan definieras som 
markarenan och dessa antas gälla i framtiden. 
Med markbunden plattform avses i detta arbete stridsfordon. 
 
I detta arbete förutsätts det att en gemensam standard finns framtagen som 
möjliggör ett informationsflöde i det framtida nätverket.  
 

2.4 Avgränsningar 
Framtida markstridens karakteristik kommer att avgränsas till taktisk nivå. 
Strategisk och operativ nivå kommer endast att beröras översiktligt förutom i 
de fall då dessa nivåer har en direkt påverkan på sensorer i ett tekniskt/taktiskt 
resonemang.  
 
Uppsatsen avhandlar tidsperioden fram t o m 2020. Detta år har valt med 
hänsyn till att det är Försvarsmaktens slutår vid perspektivplanarbetet. 
 
Endast två av de fyra uppgifterna för Försvarsmakten kommer att utgöra grund 
för analysen av det framtida stridsfältet; Försvara Sverige mot väpnat angrepp 
och Bidra till fred och säkerhet i omvärlden. De andra två huvuduppgifterna 
har valts bort då karaktären på dessa uppgifter inte blir normerande för kraven 
på sensorer. 
 

                                                                                                                                 
5 David S. Albert’s, John J. Garstka, Fredrick P. Stein Network Centric Warfare Developing 
and Leverging Information superiority, 2;nd Edition (Revised) August 1999/Second Printing 
February 2000 s 188 
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Hotbilden som kan finnas på det framtida stridsfältet är starkt kopplad till 
Verkans och Motmedel System (VMS). I detta arbete kommer endast 
hotaspekter som berör sensorerna, och dess förmåga, att lyftas fram. Den totala 
hotbilden i kombination med VMS och vagnens beväpning kommer endast 
översiktligt att beröras. Omfånget på detta arbete tillåter inte en utveckling i 
ämnet. VMS har, i sig själv, en potential att utgöra underlag för en enskild 
utredning.  
 
Endast det som framtidens stridsfält kommer att kräva av sensorer kommer att 
beröras. Arbetsmiljön i plattform och de olika operatörernas gränssnitt kommer 
endast ytligt beröras om de krävs för att bättre beskriva eller förtydliga en 
slutsats. 
 
Fjärrstyrda system avgränsas bort då dessa kräver en fokus på tekniken för 
överföring av information på ett ostört sätt. Likaså avgränsas autonoma system 
bort då dessa kräver algoritmer för eget uppträdande. Båda områdena faller 
utanför ramen för detta arbete.  
 
Hypoteser och antaganden vad avser kostnader med införande av dessa 
sensorer i stridsfordonen kommer ej att beröras. 
 
Stridsfordonets roll och funktion i förbandsstrukturer avgränsas bort då detta 
skulle ge en annan och mycket bredare fokus på arbetet än vad som är avsikten. 
Området rekommenderas dock som frågeställning för fortsatt forskning. 
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3 Metod och materiel 

3.1 Analysverktyg/tillvägagångssätt 
I uppsatsen kommer en kvalitativ metod med en konstruktiv disposition6 att 
användas. Den konstruktiva dispositionen används för att kunna dra slutsatser 
både, avseende det framtida stridsfältet och dess karaktär, så väl som de krav 
som detta ställer på framtidens sensorer. 
Det är givetvis av största vikt att uppsatsen får en vetenskaplig trovärdighet. 
Jag har därför valt att anlägga en delvis militärteoretisk aspekt på min analys 
av det framtida stridsfältet och knyter sedan an denna till teorierna kring 
nätverksbaserat försvar. Arbetet har visat att det tyvärr finns begränsad tillgång 
till forskning som belyser NBF och dess karaktär ur ett sensorperspektiv. 
 
För att inte få en för bred bild av utvecklingen inom sensorområdet och för att 
inte hamna i konflikt med vad som karakteriserar det framtida stridsfältet så har 
jag valt att enbart studera plattformar som finns i Sverige idag. 
Dessa är stridsvagn (Strv) 122, stridsfordon (Strf) 90 och pansarterräng bil 
(Ptgb) 203. Kritik kan framföras mot att jag med detta bara studerar svenska 
system. Men när det gäller Strf 90 som är en exportprodukt och Strv 122 samt 
Ptgb 203, som är importerade, så kan det argumenteras för att de krav som 
utlandet och internationell miljö ställer finns representerade. 
 

3.2 Utgångsmateriel 
Underlag från främst FOI och FMV kommer att utnyttjas för att få en generell 
bild av hur den tekniska utvecklingen kan komma att te sig inom området 
sensorer och markbundna plattformar. 
Vid analysen av utvecklingen i omvärlden kommer öppna dokument att 
användas och då i synnerhet sådana som är tillgängliga på Internet. 
Under arbetets gång har det vid enstaka tillfällen varit svårt att erhålla 
tillräcklig kvalitet i underlaget då mycket inom sensorområdet är 
hemligstämplat. Det har under hela arbetets gång varit min målsättning att 
undvika hemligstämpel och jag har därför valt att låta arbetet få en mer allmän 
karaktär inom de tekniska avsnitten. 
 
Avseende utnyttjandet av relevanta studier inom Försvarsmakten och dess 
studieverksamhet kommer antingen rapporter eller arbetshandlingar att 
användas. Detta underlag används framför allt i analysen av det framtida 
stridsfältet och dess karaktär. 
 

                                                 
6 Detta innebär att argumentationen successivt kommer att byggas upp och återkoppling ske till 
dragna slutsatser. 
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För resonemangen i det längre perspektivet (2020) om hur nätverkbaserat 
försvar kan komma att se ut har Försvarsmaktens perspektivplaneringsarbete7 
och boken Network Centric Warfare i kombination med egna slutsatser 
utnyttjats. 
 

3.3 Disposition 

Framtida stridsfältet 

Tekniska  
möjligheter 

Tekniskt koncept 

Sammanfattning 
• Har frågeställningen besvarats? 

 Stridsfordonets 
Info-krav

Slutsatser

Slutsatser

Diskuteras

 

Fig. 3: Utvisande dispositionen för detta arbete 

 
Inledningsvis kommer en analys att ske av det framtida stridsfältet och dess 
karaktär ur ett markperspektiv. Den utgör, med utgångspunkt i militärstrategisk 
doktrin, den teoretiska grunden. Manöverkrigföringen och NBF utgör de 
huvudsakliga argumentationsområdena där slutsatser för det övriga arbetet 
dras.  
 
Detta följs av en analys avseende vilka krav som genereras på ett stridsfordons 
sensorer. Arbetet tar sitt ursprung i den rollfördelning som finns i dagens 
svenska stridsfordon. Detta för att, i ett senare skede, lättare kunna knyta 
specifika tekniska och taktiska krav till respektive roll. 
  
Slutligen kommer stridsfordonet att diskuteras och exemplifieras utifrån det 
framtida stridsfältet och dess karaktär. Tyngdpunkten i arbetet ligger i detta 
avsnitt.  
 
                                                 
7 Bilaga 1- Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003 Underbilaga 5 Strategiska Typsituationer 
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3.4 Realiserbarhet 
En stor kostnad i utvecklingen av ett materielsystem ligger inom 
sensorområdet. Orsakerna till detta är många, där idag en av de största, är den 
snabba utvecklingen inom processorområdet. En förnyelse av kapaciteten till 
det dubbla ligger fortfarande nära Moor´s lag.8 Detta gör att sensorer som idag 
till stor del arbetar med processorer har en tendens att bli omoderna för fort och 
en nyanskaffning krävs.  
 
Arbete vill ge vid hand att om vi inte försöker finna en lösning på hur och vad, 
som skall produceras för det gemensamma nätverket, så kommer detta aldrig 
att bli en realitet. En ändring i fokusering från verkan och skydd som tidigare 
varit rådande vid framtagning av vapensystem och plattform måste vridas till 
att mer fokusera på lednings- och sensorkapaciteten. 
 
Realiserbarheten för Försvarsmakten att dimensionera kommande system med 
en sensorfokus ser jag som mycket goda. Det handlar bara om en tydlig 
avsiktsmarkering av beställaren. 
 

3.5 Validitet 
Validiteten i mitt arbete är svårt att överblicka främst p.g.a.: 
 

• Avsaknad av vetenskapliga arbeten som har sensorn som utgångspunkt 
vid utveckling av ett vapensystem. 

• Hemlighetsmakeri kring tekniska kapaciteter och utvecklingar inom 
industrin.  

• Bristande vilja och förståelsen för att skifta fokus i framtagningen av 
system från Försvarsmaktens sida. 

 

                                                 
8 Moor´s lag innebär att utvecklingen av dator processorer sker så snabbt att hastigheten, med 
vilket de arbetar, fördubblas var 18: e månad (författarens egen tolkning). 
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4 Analys av det framtida stridsfältet 

4.1 Hur ser den framtida markstriden ut? 
Mitt utgångsläge för denna analys är att nu gällande svensk doktrin fortfarande 
är giltig och att stridens natur inte har förändrats. Möjligtvis har dess karaktär 
förändrats. Grunden för vårt uppträdande är fortfarande manövertänkande9 med 
uppdragstaktik. 
Vidare stödjer jag mig på studier som utarbetats av FOI och STRA samt 
Arméstudie 2002. I dessa redovisas en möjlig kommande utveckling för 
Försvarsmakten. Denna utveckling ställer ökade krav på nätverkbaserad 
information och ledning, samordning av skilda stridskrafter (Jointness), strid 
över större yta, ökad flexibilitet genom t.ex. modulitet och förmåga att motstå 
eller utveckla asymmetri.10 
Två av de fyra uppgifterna för Försvarsmakten, Försvars Sverige mot väpnat 
angrepp och Bidra till fred och säkerhet i omvärlden, utgör grund för analysen. 
Karaktären på dessa uppgifter blir, efter en genomlysning av Årsrapport från 
perspektivplaneringen 2002-2003, normerande för kraven på sensorer på 
framtidens stridsfält. 
 
Det går att i doktrinarbetet inom ATK att läsa: 
 

” Organisationsutvecklingen av markstridsförbanden skall grundas 
på väl grundade slutsatser från aktuell hotbild i närområdet 
och de krav som krävs vid internationella insatser”11 

 
Nationell och internationell miljö är till stora delar lika i sin karakteristik. 
Många faktorer är lika inom respektive område och kommer att ge samma krav 
på systemen. Då kraven skiljer sig åt kan detta lösas genom kompletteringar av 
befintliga system. 
 
Den urbana miljön ställer högre krav på plattformen än vad traditionell strid 
gör som förs på mer öppen terräng. Strid i urban miljö har alltid ansetts som 
svår och har så sent som på 90-talet fortfarande lösts med en stor insats av 
personal och ammunition.12 Denna schablonbild av strid i bebyggelse är inte 
längre realistisk i västvärlden. Medvetandet hos allmänheten och politiker är 
för stor avseende de egna förlusterna och det mänskliga lidandet. Detta måste i 
större omfattning tas med i beräkningen när insatser skall göras i urban miljö. 
 

                                                 
9 Definition enligt militärstrategisk doktrin s 81 
10 AS 2002 s 1 
11 ATK: Rapport i doktrinarbetet, bilaga 2 s 14 
12Se t.ex. Anthony Beevor: Berlin – Slutstriden 1945 (2002) samt Rysslands konflikt i 
Tjetjenien 
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4.2 Markstriden 
Markstridsperspektivet måste på något sätt identifieras för det framtida 
stridsfältet. I ett försök att ta fram detta perspektiv tar jag min utgångspunkt i 
vad som enligt militärstrategisk doktrin kan definieras som markarenan: 
 

”Markarenan omfattar alla landytor och de stridsrum som  
återfinns i nära anslutning till marken”13 

 
Markarenan kan vidare karakteriseras av miljöfaktorer som terränghinder, 
väder, infrastruktur, eventuell fysisk förstörelse samt krigets sekundäreffekter, 
exempelvis flyktingströmmar, kriminalitet och epidemier. 14 
Aspekter som karakteriserar det framtida stridsfältet spelar en central roll i 
försöket att identifiera de uppgifter som kan ställas på militära operationer. 
Markstridsperspektivet tvingas balansera en mångfald av händelser, 
tidsaspekter, hot och miljöfaktorer vid en och samma tidpunkt. Alla dessa 
ingående element, och dess inbördes växelverkan i tid och rum, är det som jag 
anser karakterisera markstridsperspektivet. Denna växelverkan med dess för 
och nackdelar utgör grunden för merparten av de militärteoretiska teorierna 
som utgjort militärt tänkande fram till idag. Sannolikheten är stor för att dessa 
även i framtiden kommer att styra hur vi skall tolka och implementera nya 
militärteoretiska aspekter i krigföringen.  
 
Markstridens olika aspekter måste slås samman för att försöka beskriva eller 
måla en bild av hur stridsfältet kan komma att bli.  
Målet för utvecklingen av förmågor måste vara att få avsedd verkan i 
målet. Framtidens slagfält ställer bl.a. krav på längre skjutavstånd, ökad 
precision, snabbare reaktionstid och högre grad av flexibilitet i målval. 
Men även närvaro, konflikthantering med mänskliga relationer som grund 
och strid i urbaniserad miljö krävs. För att detta skall uppnås måste 
tyngdpunkten i utvecklingen inom markstriden inriktas mot balanserade 
markstridssystem som kan bekämpa alla typer av mål på både mycket 
korta avstånd som långa avstånd.15  
 
Möjligheterna till synergieffekt är stora och instrumenten för att begränsa eller 
eskalera konflikten är flera. När det gäller uppgiften ”Försvara Sverige mot 
väpnat angrepp” kan kraven på moderniteten i delsystemen eventuellt nedgå. 
Detta håller kostnaderna nere men riskerar samtidigt att ge oss en asymmetrisk 
karaktär av konflikten. Dessa begränsningar kan eventuellt kompenseras av att 
vi är på förhand i vår egen bakgård. Det är dock ett risktagande som gör att en 
konflikt kan ge oss större förluster. 

                                                 
13 Militärstrategisk doktrin 2002 (M7740-774 002) © 2002 Försvarsmakten, Stockholm s 38 
14 Ibid  
15 AS 2002 s 8 
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4.3 Nätverksbaserat försvar 
Markstridskrafterna har en unik förmåga att uppträda i de scenarier som 
uppstår vid fred, kris och krig i markdimensionen. Soldaten är i kraft av 
vapenbärare och som sensor för andra system den viktigaste delen i 
markstridssystemet. I detta system av system finns en inbyggd flexibilitet 
(modulitet) och möjlighet till att sammanföra olika delar och skapa nya 
förmågor.16 (se figur 2 sidan 6) 
 
Själva grundtanken bakom NBF är att beslutsfattare, sensorer och 
verkanssystem skall ingå i ett och samma nätverk.17 För indirekta eldsystem 
har detta länge varit vardagen och kommer inte som något nytt.   
Ökad verkan i den marktaktiska dimensionen ställer nya krav på samordning 
av information och lägesöverföring inom och mellan våra olika stridskrafter.18  
Jag anser att nätverksbaserat försvar handlar om att anamma ett nytt sätt att 
tänka – nätverksbaserat tänkande – och applicera detta till militära operationer. 
NBF handlar inte om enbart ett smalt teknologiskt tankesätt, utan om en 
bredare militär respons, till verkningarna av Informationsåldern.19 Teorin är att 
friktionerna på stridsfältet kommer att dämpas genom ett nätverk av 
information. Utnötningskriget kommer att försvinna och bytas ut mot metoder 
för att med rätt avvägd och precisionsinsatta medel tidigt nå ett avgörande.  
 
Hur stor inverkan detta kommer att få på kriget som företeelse på slagfältet är 
det mycket svårt att sia om. Det som med någon säkerhet går att säga är att 
metoderna och kanske medlen för krigföring kommer att förändras. Det finns 
dock inget som säger att principerna och de teoretiska grundfundamenten skall 
med automatik ändras. Militärhistorien och krigföringens principer har under 
hela 1900-talet utnyttjas för att beskriva framgångsrika operationer och 
förklara hur planläggningen av dessa skall gå till. Med största sannolikhet 
kommer inte detta att förändras i framtiden. 
 
Utvecklingstendenser i riktningen som beskrivs ovan kan hittas i riklig mängd i 
litteraturen och är också en av huvudlinjerna i USA: s utveckling av sina 
stridskrafter mot Joint Vision 2010 där det bl.a. går att utläsa: 
 

”In addition to building C4ISR (command, control, communication, 
computer, intelligence, surveillance, reconnaissance) capabilities to 
facilitate truly joint network–centric warfare, the Department is 
investing heavily to improve the information processing capabilities 
of current and planned weapon systems and platforms.”20 

                                                 
16 Ibid s 4 
17 FHS/KVI 2003-02-14. Interremiss militärteoretisk del I Ny doktrin för markoperationer. 
Stockholm: Försvarshögskolan, s 84. 
18 AS 2002 s 5 
19 David S. Albert’s, John J. Garstka, Fredrick P. Stein Network Centric Warfare Developing 
and Leverging Information superiority, 2;nd Edition (Revised) August 1999/Second Printing 
February 2000 s 88 
20Cohen, William S.: Annual Report to the President and the Congress 2000. 
http://www.defenselink.mil/execsec/adr2000/chap11.html 
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Grunden för utvecklingen av det svenska nätverksbaserade försvaret finns att 
hämta i idéerna kring konceptet ”Revolution in Military Affaires” (RMA). 
Begreppet står som symbol för hur militära styrkor utvecklas och formas i ett 
informations- och kunskapssamhälle. Begreppet står idag för en teknisk 
utveckling men idéer kring militära koncept och strukturer börjar ta form. 
Huvuddraget är att funktioner som idag är plattformsbaserade kommer att 
överföras till tjänster inom de militära basfunktionerna. Interaktionen mellan 
dessa funktioner kommer att öka och därigenom de krav som ställs på de 
enskilda systemen. Precisionen måste bli bättre, verkansformen graderad, 
informationen säker och av så hög teknisk kvalitet att ett agerande kan ske. 
Kvalitén på dessa tjänster blir till stor del beroende av dess sensorer. Sensorer 
som på något sätt är knutna till plattformar eller andra system inom 
basfunktionerna. 
 
Nyckelord i denna omstrukturering och omformning av de militära styrkorna är 
rätt plats, rätt tidpunkt, rätt avvägd insatsförmåga och god förmåga till 
samordning. 
 
Detta finns beskrivet på ett mycket adekvat sätt i boken ”Network Centric 
Warfare”. Det centrala resonemanget kretsar kring informationsflödet på det 
framtida stridsfältet och då framför allt vad detta har för konsekvenser på C2  
(Command and Control) funktionen.  
Dessa konsekvenser baseras på en analys av det framtida stridsfältet och de 
militära kapaciteter och förmågor som kommer att krävas för att snabbare och 
till en lägre kostnad kunna optimera sina resurser i syfte att nå ett avgörande. 
Värderingsmässigt innebär detta en förmåga att på stridsfältet upptäcka, 
identifiera och avlägsna motståndarens viktigaste resurser vid varje given 
tidpunkt. Detta är i sig inget nytt utan återkopplar till tidigare militärteoretiska 
tänkare som Clausewitz och Jomini. 
Krigshistorien visar att genombrott i utvecklingen av krigföringen som regel 
sker över lång tid och kräver en kombination av: 
 

• Teknologiska landvinningar implementerade i vapen och andra tekniska 
system. 

• Nya militärstrategiska, operativa och taktiska koncept. 
• Lämplig organisation.21 

 

                                                 
21 Militärstrategisk doktrin 2002 (M7740-774002) © 2002 Försvarsmakten, Stockholm s 125 
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4.4 Framtidens stridsfält 
Som tidigare nämnts så finns det olika aspekter på vad som konstituerar en 
definition av det framtida stridsfältet. Markarenan kommer i framtiden att 
kopplas samman med övriga arenor och olika element för att tillsammans utgör 
det totala stridsfältet inom vilket den optimala insatsen eftersträvas.    
 
Markarenan i sig kommer sannolikt att präglas av en blandning av egna och 
fientliga förband. Stridsmiljön blir därigenom komplex och svåröverskådlig för 
chefer, stridsledare och soldater på alla nivåer. Kravet på precision, i både tid 
och rum, samt tempo kommer att vara mycket högt. Manövertänkandet med 
snabbheten, syftande till att med överraskning slå mot fiendens svagheter, gör 
att tempot och tiden i sig blir ett vapen. 
 
Det nätverksbaserade försvaret är det som kommer att vara den ram som då 
skall kunna ge möjligheter till ett effektivt samordnande av samtliga resurser.  
En förutsättning är då att metoder och medel inom respektive basfunktion 
utvecklas med stöd av modern teknologi. Utvecklingen kommer inledningsvis 
att fokuseras till funktionerna: 
 

 Information och lägesuppfattning (underrättelser) 
 Ledning med beslutsstöd 
 Förmåga till insats och verkan22 

 
Övriga basfunktioner – rörlighet, skydd och uthållighet – måste även de 
utvecklas för att få en balanserad helhet. 
Den snabba teknikutvecklingen med integrering av mark-, luft- och sjöbaserade 
vapen - och sensorsystem kommer sannolikt att innebära att stridsfältet blir 
”tredimensionellt” även för markstridsförbanden. Detta kommer i ännu högre 
grad än vad som idag är gällande konstituera det fragmenterade och utspridda 
stridsfältet utan reella fronter. 
 
Tiden på den framtida markstridsarenan kommer att bli central, stridsfältets 
”fjärde dimension”. Pallin och Andersson skriver i KrVAHT 2/2001: 
 

”Utöver den mänskliga faktorn, komplexitet och osäkerhet är tid 
den viktigaste faktorn som påverkar militära insatser. För det 
första är den information vi samlar in, och den kunskap vi utvinner 
från den, flyktig. När vi tar oss tid att skaffa ny information, 
riskerar den tidigare insamlade informationen att bli överspelad. 
För det andra så är tid en värdefull tillgång för båda sidor. Medan 
vi försöker samla information, bedöma och fatta beslut i en ny 
situation, kan motståndaren redan vara på väg att vidta nya 
åtgärder, och därmed ändra situationen under tiden” 

 
Tempo kommer att krävas i alla led för att vara snabbare än motståndaren och 
kunna gripa och hålla initiativet.23 Sambandet mellan manövertänkandet och 
                                                 
22 Ibid s 128 
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initiativ kan beskrivas genom den så kallade beslutscykeln: upptäcka – bedöma 
– fatta beslut – agera. 
Detta beskrivs som OODA-loopen (se figur 4 nedan) och myntades av 
flygöversten John Boyd.24  
 
 

 
 

Verkan 

 
 

Ledning 

 
Information

 

BBeeddöömmaa  
((OOrriieenntt))  

BBeesslluutt  
((DDeecciiddee))  

AAggeerraa  
((AAcctt))  

UUppppttääcckkaa  
((OObbsseerrvvee))  

 

Fig. 4: Egen tolkning av OODA-loopen 

 
NBF syftar till att utifrån en utspridd gruppering med ett högt tempo, 
fortfarande ge möjligheten till kraftsamling i tid och rum. 
I större grad än vad fallet är idag sker utveckling mot mindre och t.o.m. 
strategiskt utspridda enheter med enskilda uppgifter. Detta ställer nya och 
ökade krav på varje delkomponent i systemet. 
Dessa delkomponenter kommer att bestå av plattformar av olika slag, en del 
bemannade andra inte.  
 
En tillbakablick på vapenutvecklingen visar att ökad räckvidd är här ett ledord 
som gäller de flesta vapensystemen.25Av största vikt kommer därför att bli att 
snabbt och effektivt kunna identifiera, lokalisera och bekämpa mål som utgör 
avgörande funktioner eller kritiska sårbarheter över hela stridsfältet.  
Sensorutvecklingen, där sensorer med avsevärt förbättrad upplösning, 
kraftfullare signalbehandling och miniatyriseringen gör att det i framtiden inte 
kommer att bli svårt att träffa olika mål utan att hitta och identifiera det. 

                                                                                                                                 
23 Anders Carell “Har artilleriet något berättigande på morgondagens stridsfält”? 
Artilleritidskrift Nr 1 2002 s 7 
24 William Lind S (1985), Manoeuvre Warfare Handbook, Westview Inc.  s 5-6 
25 FMV Tekniska utvecklingstrender FMV beteckning: Analys 23 210:2515/2001 s 47 
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Inget system är bättre än dess svagaste länk. Den enskilda plattformen och dess 
förmåga att insamla och leverera information kommer att utgöra grunden i det 
nätverksbaserade försvaret. 
 
Framtidens stridsfält kan därför karakteriseras som att vara på rätt plats, i 
rätt tidpunkt, med rätt avvägd insatsförmåga och med en god förmåga till 
samordning nå avgörande mot fiendens kritiska svagheter. 

4.4.1 Plattformen på det framtida stridsfältet 
Detta arbete avgränsar sig, som tidigare nämnts, till det som jag definierat som 
stridsfordon. Dessa skall i mer eller mindre omfattning uppfylla följande 
kriterier: 
 

• Taktisk, operativ och strategisk rörlighet där den taktiska rörligheten 
innebär manöverförmågan på stridsfältet. Den operativa att den skall 
vara lätt att transportera plattformar från ett operationsområde till ett 
annat och den strategiska att den skall kunna transporteras till andra 
platser i världen. Den strategiska rörligheten berör i första hand 
internationella insatser. 

 
Motståndaren kommer att ha resurser för att snabbt lägesbestämma och 
bekämpa våra system vilket gör att vi måste röra på oss. Systemen i framtiden 
kommer p.g.a. kostnader bli färre och personalen som betjänar dem likaså. 
Kravet blir att med ett allt mer begränsat antal system uppträda på fler platser 
samtidigt. Detta ger vid hand att plattformarna därmed kommer att bli än mer 
rörliga på stridsfältet än vad som är giltigt idag. För att skydda sig själv är det 
viktigt att undgå eller försena upptäckt av förband eller plattformar. Därför 
kommer det att krävas låga signaturer inom radio, radar och optronikområdena  
 

• Förmåga att uppträda i urban miljö samt transport av trupp. 
 
Förmågan att agera på ett säkert sätt i urban miljö ställer inte bara nya krav på 
plattformen vad avser storlek och rörlighet. Det ställer även många andra och 
höga krav på sensorsystemen som plattformen skall utnyttja. Förmågan att se 
igenom damm, rök i en miljö av byggnader och samtidigt vara kapabel att 
skilja på vän och fiende. 
Är det en plattform med ledningspersonal i bakvagn måste dessa ha tillgång till 
information. 
I dag ser vi bara det som stridsfordonet självt kan se. Vi har inget system för att 
se det som en annan plattform ser. 
Navigationsstöd för att kunna framföra plattformen på ett säkert och snabbt sätt 
kommer att krävas. Möjligheter att planlägga framryckningsvägar utifrån en 
informationsbas baserad på mer än bara en karta måste integreras i 
navigationsstödet.   
 
Inom sensorområdet kan följande krav identifieras: 
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• Mycket hög överlevnadsförmåga med multispektral signaturanpassning 
inom relevanta våglängdsområden i ett markscenario. 

 
Fordonen skall ha hög överlevnadsförmåga med hjälp av integrerade skydd så 
som signaturanpassat ballistiskt skydd integrerat i varnar-/motmedelssystem.26 
Den snabba utvecklingen av sensorer och signalbehandling är drivande för 
signaturanpassningstekniken som syftar till att minimera vår kontrast mot 
bakgrunden.27 Signaturanpassningstekniken (SAT) utgör den yttersta 
skyddszonen och har som syfte att minimera sannolikheten för upptäckt och 
identifiering. Om man blir upptäckt och identifierad samt beskjuten får tillit 
sättas till varnar- och motmedelsystemen (VMS) samt de ballistiska skydden. 
Slutligen krävs en redundans i systemet för att undvika total utslagning vid 
träff.28 (se figur 5) 
 

 

Fig. 5: Utvisande skyddszoner runt en plattform . 
(Källa: Telekrig boken för armén) 

                                                 
26 FMV Tekniska utvecklingstrender FMV beteckning : Analys 23210:2515/2001 s 25 
27 Ibid s 204 
28 Telekrig – Lärobok för Armén s 271 
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Utvecklingen inom SAT området för stridsfordon kan sammanfattas med: 
 

 Fordonen kommer att ha en avsevärt mindre IR-
signatur än idag. Maximal övertemperatur kommer att 
vara 5° C. 

 Fordonen kommer att ha någon form av adaptiv IR-
signatur d.v.s. de kommer att efterlikna bakgrunden. 

 Radar- och den visuella signaturen kommer att var 
mindre än vad den är idag 

 Fordonen kommer att bli tystare 
 Fordonen kommer att till viss del klara av 

formförändring för att försvåra jämförelser mot ett 
hotbibliotek.29 

 
• Elektrooptiska utblickar 

  
Plattformen skall klara av spaning och bekämpning för långa avstånd d.v.s. 
besitta förmågan till att skjuta först och utföra bekämpning på långa avstånd 
med egna eller andra vapensystem. Det skall vidare finnas möjligheten till att 
belysa och/eller att visa in andra bekämpningssystem. Utblickarna ger 
samtidigt ett optimalt skydd för användaren mot olika lasersystem som kan 
användas i syfte att slå ut personalen. 
Elektrooptiska utblickar ger också möjligheten för exempelvis medföljande 
besättning att kunna se vad vagnchefen tittar på eller att kunna se vad som 
finns bakom vagnen innan man gör en avsittning. Likaså kan en eventuell skytt 
direkt få se den bild där vagnchefen upptäckt något eller vagnchefen 
uppmärksammas på något som föraren upptäckt o.s.v. 
 
Med figur 6 nedan försöker jag beskriva det totala sammanhanget mellan de 
externa och plattformsbundna sensorsystemen med en koppling till den egna 
vapenkapaciteten. 
Schematiskt visar den att ett ökat medvetande är möjligt med ett fungerande 
informationssystem. Den enskilda plattformen blir potent. Men vad som inte 
skall glömmas är att den information som plattformens egna sensorer genererar 
utgör det som tillförs nätverket. Med andra ord blir delar av det nätet ger en del 
av vad plattformen producerar. 
 

                                                 
29 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201–
SE december 1998 ISSN 1104-9154 s 30 
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3.

2.

1.

Plattformen 

1. Den egna bekämpningsförmågan (ur ett egenskydds perspektiv) når in i
gråzonen där möjligheten finns att agera på egna eller nätsensorernas
information. 

2. Egen sensorkapacitet skall alltid nå längre än vad det egna
stridsfordonets beväpning gör. Denna beväpning avser vapnet för
egenskyddet. 

3. Informationen som kan hämtas eller automatisk erhållas av nätet 
sträcker sig långt utöver vad egna sensorer klarar av. Nätet kan också till
del täcka samma fysiska avstånd som de egna sensorerna gör och
kompletterar eller ersätter dessa.  

Fig. 6: Egen tolkning av sammanhanget mellan externa och 
plattformsbundna sensorsystem med en koppling till vapenkapaciteten för 

eget skydd. 

 
En tillbakablick på vapenutvecklingen visar att ökad räckvidd är här ett ledord 
som gäller de flesta vapensystemen. Detta leder till behov att kunna identifiera 
vän/fiende på långa avstånd.30 
Om detta behov skall komma i uttryck för en egen kapacitet eller förmåga att 
ge och ta emot information till och från andra system är svårt att säga. 
Identifiering och klassificering på långa avstånd måste, vid behov av 
bekämpning, vägas mot skjuttiden. Andemeningen med ett integrerat 
försvarssystem är att kunna kalla på den vapenkapacitet som söks vid 
respektive tillfälle. Samtidigt krävs för stridsfordonet någon form av vapen för 
egenskyddet. Denna kapacitet kan sedan i sin tur utgöra en del av en 
helhetslösning för att nå önskad effekt i ett mål. 
 

                                                 
30 FMV Tekniska utvecklingstrender FMV beteckning: Analys 23 210:2515/2001 s 47 
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5 Vad blir stridsfordonets informationskrav på 

detta stridsfält? 

5.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas stridsfordonets informationskrav på det framtida 
stridsfältet samt resultatet av två intervjuer. Den ena med representant för FMV 
och den andra från Pansarbataljonen vid I19 i Boden. Intervjuerna 
genomfördes i syfte att kartlägga situationen idag inom sensorområdet för olika 
stridsfordon. Synpunkter och slutsatser får ses som en fingervisning på var vi 
står nu och vart utvecklingen kan vara på väg. De personer som intervjuats är: 
 

• Mats Ludvig, före detta kompanichef Pansarbataljonen vid I 
19 och nu elev Ch P 02-04 

• Carl Söderquist, Siktessystem FMV 
 
Resultatet av intervjuerna visar att idag är rollindelningen sektoriserad och 
möjligheter till byte av uppgift inom fordonet är begränsat. Mycket beror på att 
kraven på och utvecklingen av sensorerna har varit kopplat till respektive 
uppgift.  
 
För att kunna belysa på vilket sätt som sensorer idag integreras och används tar 
jag min utgångspunkt i ett antal fordon i den svenska försvarsmakten. 
 
Kraven på sensorerna kommer jag sedan, för att erhålla en bättre struktur, 
indela i olika förmågor kopplat till plattform. För att få en direkt överförbarhet 
till de stridsfordon vi opererar idag har jag valt att indela dessa i förmågan att 
framföra, bekämpa samt att spana från fordonet. Förmåga att föra 
informationen vidare i nätverket genom olika former av kommunikation 
kommer endast ytligt att beröras i detta arbete. 

5.2 Omvärldsuppfattning idag 
Idag bygger mycket på gammal ideologi och arv vad avser sensorbehovet och 
dess kapacitet. Rollindelning inom stridsfordonet har styrt utvecklingen istället 
för omvärldsbilden. 
Naturligare vore att kravet från omvärlden, i kombination med de behov 
respektive rollinnehavare har, skulle styra vilka sensorer som skall användas.  I 
rollkravet är det av största vikt att funktionaliteten mellan de olika 
rollinnehavarna bättre beaktas. Idag kan vagnchefen till del lösa skyttens 
uppgifter men det omvända förhållandet finns inte. 
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område Sekundärt

område

Primära 
områden

Förarens sensorkapacitet och utbredning avgränsad till enbart
behov för framföring
Skyttens sensorkapacitet och utbredning sammankopplat med  
beväpningen. Möjligheter finns att flytta fokus genom att svepa med vapnet/sensorn.
Vagnchefens sensorbehov är stora. Inom primär området täcks behovet 
medans det är bristfällig inom det sekundära området.

Sekundärt
område Sekundärt

område

Primära 
områden

Sekundärt
område Sekundärt

område

Primära 
områden

Förarens sensorkapacitet och utbredning avgränsad till enbart
behov för framföring
Skyttens sensorkapacitet och utbredning sammankopplat med  
beväpningen. Möjligheter finns att flytta fokus genom att svepa med vapnet/sensorn.
Vagnchefens sensorbehov är stora. Inom primär området täcks behovet 
medans det är bristfällig inom det sekundära området.  

Fig. 7: Tolkning av ansvarsområden för respektive roll i ett stridsfordon 
av idag. (Källa: Mats Ludvig ChP 02-04) 

 
Dagens lösningar kan beskrivas schematisk som i figur 7 ovan. Respektive roll 
har ett eget avgränsade område som dess sensorer täcker. Uppgift och 
sensorkapacitet är hårt sammanknutna. 
 
Utgångspunkten för den teknologiska utvecklingen inom sensorområdet har 
under lång tid varit, och är fortfarande prismor, även om det sker ett ökat 
införande av elektrooptiska utblickar.  
Ett problem är dock skillnaden i upplösning mellan den omvärldsuppfattning 
ögat ger och en genererad databild. Härvidlag är ögat överlägset. 
Att utnyttja EO-utblickar gör att synfältet blir begränsat till idag max 10-15º 
med god upplösning och ca 40° med sämre upplösning. Ögat har ett synfält på 
ca 200º med mycket god upplösning på långa avstånd (se figur 8). Det är även 
lättare att med det nakna ögat upptäcka rörelser på stridsfältet än vad det är 
genom någon form av EO-utblick. 
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Fig. 8: Jämförelse av synfältet vid bruk av bildförstärkare respektive 
utan bildförstärkare. (Källa: FOI rapport FOI-R-0458-SE s 14) 

5.2.1 Framföring 
I de flesta stridsfordon av idag finns det 3 prismor som utgör de huvudsakliga 
utblickarna som föraren har att utnyttja. Dessa ger ca 120º ej till 100 % 
överlappande observationsområde. Med utnyttjandet av dessa fasta utblickar 
begränsas föraren till att endast kunna se vad som uppträder på framsidan och 
vid sidan om fordonet. 
För backning och ev. bakåt körning finns det i vissa fordon någon form av 
lågljuskamera (LLC).  
Uppträdande i begränsade ljusförhållanden och under mörker sker med stöd av 
nattprismor (bildförstärkare) som presenterar en bild för föraren i en monitor. 
För vagnchefen finns idag huvudburen bildförstärkare. Uppgiften att övervaka 
och placeras fordonet i terrängen och i förhållande till andra fordon kräver en 
större överblick än vad ett sikte ger. Uppträdandet stöds av IRV från 
vagnchefen. 
Inget skydd finns för förarens sensorer. 
Stöd för planläggning av körning finns i strv 122 med brytpunkter som visas på 
en monitor. Dessa punkter läggs in och planläggs av vagnchefen. Detta system 
stöder föraren genom att ge riktning till och avstånd mellan punkterna. 

5.2.2 Bekämpning med eget vapen31 
Bekämpning är idag och med största sannolikhet i framtiden den huvudsakliga 
uppgiften för skytten.  
Stridsvagnsskytten har idag generellt stöd av sikten för dag kapacitet (strv 122 
även natt). Siktet och därmed observationsområdet är begränsad till kärnlinjen 
och en liten sektor på var sida om eldröret. Observationsfönstret är oftast 
                                                 
31 Efter dialog med Carl Söderqvist FMV  
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begränsad p.g.a. behovet av att kunna zooma och få bättre upplösning på långa 
avstånd. Spaning sker generellt med en lägre grad av zoomning vilket då ger ett 
större observationsfönster. 
 
I stridsfordon 90 finns ett dagsikte med 8x förstoring i kombination med ett 
termiskt sikte d.v.s. värmekamera som hänger bakpå dagsiktet och använder 
samma toppspegel, men där bilden visas på en liten svartvit TV-monitor. 
Värmekameran arbetar i våglängdsområdet 8-12 µm. Vidare finns det en 
videokamera som sitter direkt på eldröret och tittar parallellt med detta. Den 
används som reservsikte om stora siktet slås ut samt för att se att man inte 
skjuter rakt in i den vall man står och gömmer sig bakom eftersom riktiga siktet 
tittar ut en bra bit ovanför eldröret. 
 
För Ptgb 203 fanns inga normerande krav för bekämpning. Den gamla 
vapenhuven från pansarbandvagn (Pbv) 302 återanvändes. Här måste t.ex. 
skytten upp ur luckan för att kunna utnyttja siktet för bekämpning av luftmål.  
Pbv 302 hade i sin tur bara som krav att den skulle kunna skjuta mot vanligt 
infanteri- mål, lätta pansarskyttefordon och långsamgående luftmål på avstånd 
upp till ca 2000m. 
Det finns ingen mörkerkapacitet. 
 
Generellt för samtliga fordon är att de inte har stöd för övrig 
omvärldsuppfattning utöver rollen som skytt. Vidare finns inget alternativ till 
att från egen plats lösa del av vagnchefs uppgifter. Förmågan och rollen är klart 
avgränsad.  

5.2.3 Spaning 
Ett syfte med spaningen är att skaffa sig en bild av omvärlden och hitta mål 
eller hot mot det egna stridsfordonet. Dessa mål kan sedan vidarebefordras i 
nätverket, påverkas eller bekämpas med någon form av vapen. Härvidlag ligger 
det nära tillhands att ställa krav på att det skall finnas en förmåga för 
vagnchefen att kunna bekämpa mål, utan att rikta in tornet eller huvudvapnet. 
 
Ur ett rollperspektiv är det vagnchefen tillsammans med skytten som har detta 
område som huvudsakliga uppgift. Vagnchefen har idag för att lösa denna 
uppgift på strv 122: 
 

• 4 st. prismor som ger 360º omvärldsuppfattning. 
• Periskop (VIS/IR) vridbart 360º. 
• Monitor för (VIS/IR) som är den bild skytten har valt alt. inspegling av 

periskopet. 
 
En styrka i detta system är att vagnchefen kan växla mellan att i sin monitor se 
bilden från sitt eget periskop eller skyttens IR-bild. Möjligheten finns även att 
genom att utnyttja periskopets ögonmussla samtidigt som monitorn visar 
skyttens bild se i två riktningar samtidigt. En nackdel är dock att skyttens IR 
har bättre upplösning än vad vagnchefens har.  
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Vad gäller Strf 90 vagnchef, så har han idag inget eget system för att spana av 
terrängen, utöver sina observationsprismor. Möjlighet finns att ta kontrollen 
över tornet och använda den IRV som sitter i skyttens sikte (han har också en 
monitor som visar bilden från denna) och köra hela tornet och kanonen och på 
så vis spana.  
 
Nackdelen med detta förfarande är: 
 

• Skytten och vagnchef kan inte spana i var sin sektor utan båda tittar på 
samma sak.  

• Synfältet på IRV: n är bara ca 5°, vilket är bra för att identifiera mål, 
men inte för att leta efter dem (sugrörs eller tunnelseende). 

• Under gång i betäckt terräng kan han bara spana framåt eftersom risk 
finns för att eldröret slår i ett träd eller liknande om det befinner sig 
utanför chassi sidan. 

• Står vagnen still och observerar är den lättare att hitta då man ser ett 
eldrör som vrids fram och tillbaka. 32  

 
I Ptgb 203 finns inga system som är specifikt framtagna för att möjliggöra eller 
förstärka observationer. Vagnchef och övriga är utelämnade till prismor. 

5.2.4 Skydd 
Största hotet mot dagens sensorer är bländning av lasersystem. Dagens skydd 
består i huvudsak av rutiner som att inte använda eller släcka ner system under 
vissa hot. Mekaniska skydd finns som har till uppgift att tillåta användning 
även då hotbilden i form av splitter och smuts, är stor. Detta skydd består av 
skyddande plåtar med siktesskåror. När dessa skydd, manuellt applicerats 
utanför vagnen, går det inte att vrida periskopen då dessa låses av 
skyddsplåtarna.  
Inget skydd finns för att använda IR funktionen under ett sensor hot. Endast en 
fullständig täckplåt kan appliceras. 
Rengöring av optiken är mycket svår och t.o.m. i vissa fall inte tillåten.  
 

                                                 
32 Ibid. 
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5.3 Omvärldsuppfattning på det nya stridsfältet 

5.3.1 Framföring 
I denna roll liksom i de andra måste förmågan och kapaciteten för att uppträda 
dag som natt finnas. Förmågan att uppträda skall inte vara beroende av vilken 
tid på dygnet eller vilken typ av siktförhållande som råder. 
Stödet för att säkert navigera blir på det fragmenterade stridsfältet allt 
viktigare.  
Uppträdandet i urban miljö kräver någon form av informationsöverföring eller 
stöd för den egna och andras positioner.  
 
Detta gör att det som idag kan kategoriseras som en uppgift för vagnchef, som 
t.ex. närkontrollen runt stridsfordonet, bör vara en uppgift för föraren. Föraren 
är ändå den som fokuserar på närområdet för att säkert framföra stridsfordonet. 
Förmågan att kunna snabbt och säkert flytta stridsfordonet och dess förmåga i 
alla möjliga typer av terräng, i samklang med den taktiska bilden, kräver ett 
större informationsflöde mellan de olika befattningshavarna inom 
stridsfordonet. Uppgifter som förarens sensorer övervakar skall med lätthet 
kunna kopplas till egna vapensystem eller kunna lyftas upp, manuellt eller 
automatiskt, och presenteras för skytt eller vagnchef. 

5.3.2 Bekämpning med eget vapen 
Bekämpning med eget eller externt vapensystem kommer mycket mer än idag 
att kopplas till funktionen spaning. Gränserna mellan skytt och vagnchefs 
kommer utifrån ett sensorperspektiv att suddas ut. Grundbehovet innan 
vapensystemen kopplas in är nämligen de samma lokalisering och identifiering. 
Därefter krävs sensorer med bättre förmåga till upplösning. 
Denna förmåga skall kopplas till lasersystem för belysning, inmätning eller 
styrning av verkansdel då grundkravet på precisionsbekämpning kräver vetskap 
om den egna och målets position. Kompletterande beväpning, i form av 
robotar, skall kunna styras på egen eller inhämtat information. 
Förmågan att under alla väder och ljusförhållanden kunna få sitt eget vapen att 
bära kommer att kräva VIS/IR - och radarförmåga kopplat till vapensystemen. 
Upplösningen skall sedan ställas i balans mot sökt förmåga att genomföra 
observation i en större sektor än vad som är möjligt genom siktessystemen. 
Valmöjligheten mellan hög upplösning och stort synfält skall finnas både dag 
och natt. 
 
Här kommer kraven att i nära realtid, så exakt som möjligt, ge en beskrivning 
av stridsfältet. Målen och deras hastighet, position och riktning kommer att 
kräva någon form av multisensor fusionering. Detta kan ske genom sensorer på 
stridsfordonet, via externa sensorer inom nätverket, eller både och. 
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5.3.3 Spaning 
Att stridsfältet i framtiden mer kommer att anta en ”tredimensionell” 
dimension gör att markförbanden och plattformar som uppträder i denna miljö 
måste anpassa sig. Inom denna anpassning måste stridsfordonets förmåga att 
delge det större nätverket kvalitativ information beaktas. Ett led i detta är att 
införa multisensorfunktioner i stridsfordonet för att erhålla underlag att kunna 
ge eller ta emot information av sådan kvalitet att, utöver sitt eget vapen, andra 
bekämpningssystem kan utnyttjas. 
Detta gör att information från laservarningsystem, radarsystem och andra 
aktiva sensorer inom VIS/IR-området måste implementeras i stridsfordonen. 
Då bandbredd och överföringshastighet kan bli en gränssättande faktor 
kommer eventuellt stridsfordonet vara tvungen att själv bearbeta informationen 
innan den skickas vidare. Detta kan ske genom t.ex. ett uppgraderingsbart 
hotbibliotek.  
Själva grundtanken bakom NBF att beslutsfattare, sensor och verkanssystem 
skall ingå i samma nätverk kräver en förmåga att inhämta, bearbeta och ta del 
av- eller delge information samt agera på denna information. Om detta sker i 
ett externt eller internt nätverk kommer den kritiska tiden att avgöra. D.v.s. hur 
bråttom är det att nå effekt i målet som upptäckts. Skall direkt bekämpning ske 
eller skall extern förmåga inhämtas? 

5.3.4 Skydd 
Genom att utveckla EO-utblickar ger detta både en styrka och en svaghet. 
Styrkan ligger i funktionen och möjligheterna att lagra informationen för att 
senare kunna bearbeta den. Samtidigt skyddas operatören mot lasersystem på 
stridfältet. 
Nackdelen är just att systemen blir känsliga för antisensorlasersystem och kan 
upptäckas på stora avstånd. Antisensorlasrar påverkar den visuella 
prestationsförmågan tillfälligt eller permanent. De som i första hand riskerar att 
bli utsatta för detta är förare, spanare och eldledare som använder någon form 
av optik.  
Möjligheterna till att optimera utnyttjandet och motverka antisensorlasersystem 
finns och kan exemplifieras med fig.8 nedan:  
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•Ickelinjär optik 

 

Fig. 9: Klassificering av olika typer av skydd mot laser. 
(Källa: FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd s 43) 

 
Laserverkan mot elektrooptiska sensorer samt möjligheterna att skydda sig mot 
detta utvecklas mer i bilaga 1. 
 
Dyra och komplexa plattformar som, långt från egna styrkor, inte får förloras 
kommer att erhålla ett integrerat skydd. Detta skydd består av komponenter 
som signaturanpassning och ballistiskt skydd integrerat i ett varnar-
/motmedelsystem. Inom detta område sker en snabb utveckling av sensorer och 
signalbehandling som syftar till att minimera stridsfordonets kontrast mot 
bakgrunden.  
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6 Vilka tekniska möjligheter finns för att uppfylla 
kraven på sensorerna? 

6.1 Inledning 
I detta kapitel kommer det att ges en allmän bild av den utveckling som sker 
inom sensorområdet kopplat till stridsfordon. De valda systemen är radar, 
visuellt seende med bildförstärkare, IR, laser och multisensor lösningar då 
dessa finns på stridsfordon av idag och går att korrelera mot framtida system. 
Redovisningen av utvecklingen inom dessa områden kommer att ske i relativ 
kortfattad form och syftar främst till att ge, dels fakta och dels en bakgrund, till 
den diskussion med förslag till koncept som kommer i slutet av uppsatsen. 
Fokus kommer att ligga på att beskriva och förklara de argument som ligger 
bakom behovet av dygnet runt kapaciteten och hur detta kan lösas.   
 

6.2 Dagens system och dess kapacitet 
Dagens system bestående av bildförstärkare och termisk IR är i huvudsak 
framtagen för att användas på det öppna stridsfältet. Många är framtagna med 
utgångspunkten att sensorerna skall sitta högt och synligt för att kunna spana 
av terräng. 
Som jag tidigare redovisat så sker det en större fokusering till framförallt strid i 
bebyggelse. I en urban miljö fungerar dagens sensorsystem mycket dåligt. Rök, 
damm och väggar stör ut eller hindrar helt funktionen som söks. De tekniska 
systemen av idag ger inte det övertag som söks. 
 
Transmissionen inom den optiska delen av den elektromagnetsiska 
våglängdsbandet varierar starkt. Detta beror på att det inom det aktuella 
våglängdsspektrat finns ett antal absorptions- band där transmissionen är 
mycket låg. Fig. 10 visar hur transmissionen som funktion av våglängden 
varierar inom det optiska spektrat. Bilden visar att det bl.a. finns ett fönster vid 
det visuella våglängdsbandet samt NIR 0,3-1,3 µm, 1,5-1,7 µm och 2,0-2,5 µm 
samt fönster kring de traditionella termiska IR-fönstren runt 3-5 µm och 8-14 
µm.33 
 

                                                 
33 Telekrig – Lärobok för Armén s 222 
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Fig. 10: Atmosfärstransmissionen inom de olika våglängderna 
(Källa: Telekrig Lärobok för armén s 222) 

 
Normalt är inte enheter och plattformar lika aktiva dag som natt. För att lösa 
motsvarande uppgift under natten krävs normalt längre tid till förfogande och 
ändå finns en tendens till att det lättare sker misstag. Fler osäkerhetsfaktorer 
spelar in och generellt är de som hanterar systemen trötta. Framför allt i 
nationell miljö så finns det fakta som visar att under 24 h på vinterhalvåret så 
kan mörker råda längre tid än dagsljus.(se figur 11) 
 

 

Fig. 11: Generell belysning i millilux under en lång vinternatt 
(Källa: Militärteknisk tidskrift #3 2003 s 25) 

6.2.1 Radar system 
Radarsensorer kännetecknas av lång räckvidd, allväderkapacitet och förmåga 
att mäta målavstånd, vinkel och hastighet. De har vanligtvis sämre 
vinkelupplösning än exempelvis optroniska sensorer avsedda för detaljspaning.  
Portabla och fordonsmonterade radarutrustningar för en mer framskjuten 
användning i strid är numera vanliga. Uppgiften för denna radartyp kan vara att 
upptäcka rörliga markmål som stridsfordon, men även trupp. Vidare kan 
lågflygande flygfarkoster, även hovrande helikoptrar, upptäckas.34 Radarn är 
av pulsdoppler typ och innefattar avancerade störskyddsfunktioner. 
Med kompletterande specialutrustning kan även klassificering av mål ske. En 
                                                 
34 Telekrig lärobok för Armén s 193 
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typisk stridsfältradar som SCB 2130A från Belgien besitter en noggrannhet på 
± 5° och ± 15 m. Upptäcktsavstånd för olika mål kan beskrivas enligt tabell 
nedan: 
 

 
Måltyp Avstånd 
Krypande person 10 km 
Gående person 15 km 
Fordon 30 km 
Pansrade fordon 33 km 
Hovrande hkp 15 km 
Flygande hkp 20 km 

Fig. 12: Upptäcktsavstånd och måltyp för SCB 2130A stridsfältradar. 
(Källa: Telekrig lärobok för Armén s 194) 

6.2.2 IR-system 
IR-system är baserat på termisk karakteristik av omgivningen. Detta gör att 
systemet blir ett komplement till vår visuella uppfattning och att system av 
denna sort i början kan vara svår att tolka och förstå. Eftersom dessa system 
arbetar inom ett antal olika våglängdsband har de en god kapacitet dag som 
natt. IR-transmissionen inom de två våglängdsintervallen är inte idealiska utan 
till stor del väderleksberoende och kan relateras till den visuella sikten. Vid 
regn och dimma är transmissionen nedsatt. Även vid god väderlek förekommer 
en icke försumbar dämpning av IR-strålningen.35 
En generell brist i systemen av idag är det begränsade synfälten. 
Som passiv metod ger IR-systemen ingen information om det betraktade 
objektets avstånd eller hastighet. Utrustningen bör stöttas av laser - eller 
radarsystem.  
Varnare och motmedelsystemen utvecklas vidare, främst genom att fler 
sensorer inom IR-området kombineras, för att ge varning och att större grad av 
automatik införs i motmedelssystemet.36  
Flygområdet har kommit långt i integreringen av VMS i ledningssystemet och 
motsvarade utvecklingstrend kan antas ske för plattformar på markarenan. 
Systemet fungerar som ett multifunktionssystem d.v.s. det genomför spaning – 
varning – eldledning för operatören. 

                                                 
35 FMV Tekniska utvecklingstrender s 139 
36 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201—
SE December 1998 ISSN 1104-9154 s 11 
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6.2.3 Visuella och bildförstärkarsystem 
Kikare och periskop är system som kan använda artificiellt ljus genom att 
samla ihop det vilket gör dem effektiva i t.ex. urban miljö. De har dock 
begränsningar i mörker (mindre så vid klara nätter och vid månljus) och 
miljöer med nedsatt kontrastförhållande som rök och dimma. 
Bildförstärkare är dock de mest vanliga systemen för att förstärka ljus. 
Fördelen med dessa system är att de är lätta att bygga in i olika optiska system 
för t.ex. spaning eller framföring. 
Dagens bildförstärkare ger endast monokromatiska bilder och arbetar generellt 
inom det synliga och nära infraröda spektrat. Ögats överlägsenhet i dynamik 
gör att kontrasten i bildförstärkare ibland kan bli lidande men bilden är trots 
allt lätt att tolka. Räckvidden är dock begränsad främst med hänsyn till väder 
och sikt. Utvecklingen har dock gått framåt och svarar bättre mot de krav som 
användaren har idag än bara för ett par år sedan. 
 

  

Fig. 13: Visuell skärpa med modern och 3: e generationens 
bildförstärkare. 1,0 är att betrakta som normal, oförstärkt syn i dagsljus. 

(Källa: Militärteknisk tidskrift #3 2003 s 27) 

6.2.4 Lasersystem 
Lasersystemen av idag utnyttjas i huvudsak för att mäta in avstånd. 
Informationen är av arten riktning och avstånd till belyst mål och i vissa 
system, framför allt eldobservationssystem, kan målets koordinater erhållas. Få 
eller ingen integration förkommer mellan siktessystem av annan art och 
lasersystemen. Laser för utpekande/belysning av mål finns och används i 
huvudsak i kombination med flygande system för leverans av verkansdel. Detta 
gör systemet mycket beroende av väder så som sikt och molnbas för att vara 
effektiv.  



Försvarshögskolan  C-UPPSATS  Beteckning: 19 100:2061 
ChP T 01-03 2003-12-09  Sida 33(52) 
Mj Robert Daunfeldt 
   
6.2.5 Multisensorsystem 
Datafusion är en väsentlig del i multisensorteknik och kan enkelt sägas vara ett 
sätt att reducera datamängder utan att i motsvarande grad minska 
informationsinnehållet.37 Att på ett så enkelt sätt som möjligt hantera stora och 
komplexa informationsmängder är under utveckling. Därmed möjliggörs 
lösandet av problem med tekniker som inte är möjliga med enkelsensorsystem.  
Många plattformar har redan idag ett flertal sensorsystem och antalet ökar hela 
tiden. Syftet med att ha flera och delvis överlappande sensorer är att de skall 
bidra till en bättre omvärldsuppfattning. Det skall bli svårare att störa ut 
stridsfordonet och tillförlitligheten till informationen ökar om den aktuella 
omvärldssituationen kan bekräftas av flera oberoende sensorer.38 
 

6.3 Morgondagens system och dess kapacitet 
Integreringen och funktionen som nod i ett nätverk är en prioriterad uppgift på 
det framtida stridsfältet. Fordonet skall kunna alstra och ge samt ta emot 
information från övriga enheter inom nätverket. 
Utvecklingen går mer och mer mot elektrooptiska system. Orsaken är bl.a. den 
att då går det att använda olika former av bildbehandling för att lättare hitta och 
identifiera mål. Utvecklingen kommer att gå mot att kunna presentera denna 
information på ett förståeligt sätt till individen. Vårt ögas konstruktion 
avseende förmågan att se färger kommer att utnyttjas. Upplösningen och 
förmågan att se kontraster är kopplat till färgseendet. Vidare gör färgseendet att 
vår reaktionstid nedgår och vår förmåga att skapa oss en tredimensionell bild 
ökar.39 
En bonus blir också att det går att placera besättningen på valfri plats i 
stridsfordonet, exempelvis skyddade nere i chassit, oberoende av var 
utblickarna är monterade.  
Dessutom erhålls möjlighet att ge alla i vagnen samma information samt att 
sända siktes eller spaningsbilder vidare till någon form av ledningscentral. 
Vidare erhålls ett laserskydd som är 100 % - igt mot ögonskador. 
I framtiden kommer förmodligen skydd som aktiveras av skadlig laserstrålning  
och som därför inte är våglängdsberoende.  
Sensorerna har också naturligtvis skydd mot elektromagnetiska pulser och 
liknande.  

6.3.1 Radar  
Radarsystem i framtiden kommer att använda låga frekvenser för t.ex. spaning 
mot dolda och kamouflerade markmål eller smygutformade lågsignatur mål. 
Samtidigt används höga radarfrekvenser som ger extremt hög upplösning.40 

                                                 
37 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 - Teknikutveckling FOA-
R—98-00890-201–SE oktober 1998 ISSN 1104-9154 s 21 
38 Ibid s 21 
39 Militärteknisk Tidskrift Swedish Journal of Military Technology #3 2003 s 26 
40 FMV Tekniska utvecklings trender s 12 



Försvarshögskolan  C-UPPSATS  Beteckning: 19 100:2061 
ChP T 01-03 2003-12-09  Sida 34(52) 
Mj Robert Daunfeldt 
   
Utveckling av radarsystem med en frekvens på 90 Ghz som är avsett för 
montering på stridsfordon för att möjliggöra snabb målupptäckt och 
målinmätning av stridsvagnar och pansarvärns/attackhelikoptrar under goda 
och dåliga siktförhållanden pågår. 41  
Radarsystemet gör det möjligt att hålla stridsfordonet dold bakom en 
terrängmask och mäta in mål med antennen i upphöjt läge. Efter spaning och 
målupptäckt kan antennen dras ned och med ledning av lagrade mätdata kan 
sedan en robot avfyras i skydd av terrängmasken. 
Radarn kan även utnyttjas i navigeringsmod för att ge föraren möjlighet att 
köra och navigera enbart med inhämtad radarinformation. (För data och 
specifik information kring systemet hänvisas till FOI Teknisk hotbild 2015-
2025) 
Systemet kan vara operativt 2010.42 

6.3.2 IR-system 
Sensorutvecklingen går mot allt högre upplösning hos de stirrande sensorerna, 
och upplösningen bedöms inte vara systembegränsande i framtiden. 
Utvecklingstrenden inom sensorområdet är en ökad förmåga till klassificering 
och identifiering av olika måltyper. Detta gäller såväl radar som IR. Den 
förbättrade igenkänningsförmågan åstadkoms dels genom högre upplösning på 
varje sensortyp dels genom integrering av olika sensorer.43  
Utvecklingen kan sägas gå mot ett större och större hot inom IR och RR 
området (se figur 14).  
 

 

Fig. 14: Hot utvecklingen inom de olika sensorområdena 
(Källa: Telekrig för armén 2001) 

                                                 
41 Ibid s 35 
42 Ibid s 36 
43 FOI Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201–SE 
december 1998 ISSN 1104-9154 s 7 



Försvarshögskolan  C-UPPSATS  Beteckning: 19 100:2061 
ChP T 01-03 2003-12-09  Sida 35(52) 
Mj Robert Daunfeldt 
   
IR-systemen utvecklas mot att de kylda sensorerna skall se längre genom att 
utnyttja flera våglängder samtidigt.  
Möjligheten att utnyttja samma typ av system som flygburna plattformar 
använder kommer att finnas. Dessa system använder ett hundratal smala 
våglängdsområden i syfte att upptäcka dolda mål och BC-stridsmedel. I skrovet 
på framtidens plattformar kan det komma att sitta okylda IR-detektorer som 
integreras varvet runt. Ett antal av dessa moduler, med mosaikdetektorer i flera 
våglängdsområden, placeras runt stridsfordonet så att halva sfären överblickas. 
Presentationen av informationen kan sedan väljas till det våglängdsområde som 
vid tillfället ger bäst kontrast d.v.s. beroende på väder och tid på dygnet, eller 
som en kombination av flera våglängdsområden.44 Dessa kan sedan detektera 
avfyring av t.ex. PV-robot och/eller fusioneras med bl.a. laservarnare för 
målupptäckt. 
System kan med fördel stödjas genom belysning eller rekognosering av 
lasersystem. Genom att kombinera de olika IR-våglängdsområdena med laser 
erhålls en bättre vinkel- och avståndsupplösning. En lösning med två-
färgsteknik är så kallade sandwichdetektorer där två detektorer ligger ovanpå 
varandra och där den övre är transparent för den undres våglängd. Det är också 
möjligt att superponera bilder i flera våglängdsområden på varandra och att 
fusionera den optiska informationen med andra former av data.45 Möjligheten 
finns att med detta sätt kombinera våglängdsområdena 3-5 µm och 8-12 µm.46 

6.3.3 Visuella och bildförstärkarsystem 
Inom bildförstärkarområdet går utvecklingen mot system som går att använda 
inte bara då ljusförhållandet understiger 1 lux som dagens utan även under t.ex. 
mörka vinterdagar eller inom urbanmiljö med dess komplexa ljusförhållande. 
Kompletterande system till ordinarie TV kameror kommer att finnas. Redan 
idag ser vi från olika oroshärdar nyhetsbilder tagna med dylika system. Dessa 
höjer TV kamerans kapacitet ända upp till 1,0 µm mot det ordinarie på ca 0,83 
µm. 
Bildförstärkare som kombineras med en IR sensor ger möjlighet till upptäckt 
av dolda mål men även en möjlighet att observera text, siffror och bilder. 
Denna sammansatta bild kan sedan spelas in eller länkas vidare till en 
ledningscentral eller stab. Detta öppnar nya möjligheter för förband som 
framför allt opererar i en internationell miljö. 
Med avståndsgrindad bildförstärkning och pulsad laser kan vid spaning i 
mörker och dager långa räckvidder (10-tals km) med hög upplösning 
uppnås.(se figur 15). En bättre väderpenetration genom rök, regn och dis kan 
erhållas genom att på korta avstånd kan diskriminera reflektioner från atmosfär 
och terräng.47 
 

                                                 
44Ibid. s 17  
45 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201—
SE December 1998 ISSN 1104-9154 s 22 
46 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 - Teknikutveckling FOA-
R—98-00890-201—SE Oktober 1998 ISSN 1104-9154 s 12 
47 Ibid s 15 



Försvarshögskolan  C-UPPSATS  Beteckning: 19 100:2061 
ChP T 01-03 2003-12-09  Sida 36(52) 
Mj Robert Daunfeldt 
   

 

Fig. 15: Exempel på avståndsgrindad avbildning med olika 
avståndsintervall mot fordon bakom maskeringsnät. Från vänster 
framför maskeringsnät, maskeringsnät och fordons front, bakom nät, 
bakom fordon och nät. (Källa: Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 
Teknikutveckling s 16) 

Smarta bildsensorer, som utgör en kombination av sensorer och 
signalbehandlingselektronik på samma chip, kommer att användas i allt högre 
utsträckning i takt med att de blir effektivare och får högre upplösning.48 
Smarta sensorer kan t.ex. konstrueras så att de registrerar förändringar i bilden 
som innebär att endast intressant information skickas ut och bearbetas. 

6.3.4 Lasersystem 
Flera amerikanska bedömare anser att utvecklingen av lasersystem helt 
kommer att förändra den taktiska situationen på stridsfältet fram till 2020.49 En 
bidragande orsak till detta är integrationen av lasern i en multisensorfunktion 
så väl som antisensor lasrar.  
Laserutvecklingen går mot mer kompakta och effektivare lasrar som kan täcka 
hela det optiska våglängdsområdet från UV till långvågig IR (2010). I flera fall 
varierbart inom ett stort våglängdsområde och flera våglängder samtidigt 
(2020).50 Med fiberoptik och optiska omkopplare kan en laser med valfri och 
skyddad placering betjäna flera system eller olika riktningar på en plattform. 
Styrning för att avsöka ett område har tidigare utförts genom att ändra 
inriktningen på en stor spegel mekaniskt. En gradvis utveckling och förbättring 
med ökad vinkeltäckning, bättre och snabbare vinkelinriktning, samt ökad 
effekttålighet bedöms ske inom laserområdet. Detta främst genom exempelvis 
diffraktiv optik som genom att den med små och snabba rörelser snabbt 
avlänkar en laserstråle 10-tals grader, mikromekanik och fasstyrning av 
diodlaserarrayer.  
I många fall kan ett och samma lasersystem ha flera funktioner som laserradar, 
antisensorlaser, avståndsmätare, optisktsamband, IK-funktion o.s.v.51 

                                                 
48 Ibid s 12 
49 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201–
SE december 1998 ISSN 1104-9154 s 147 
50 Ibid s 12 
51 Ibid s 16 
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6.3.5 Multisensorsystem 
Multisensormålsökare mot markmål tas fram dels för att klara den svåra miljö 
som markbakgrunden i sig innebär, dels för att klara ”alla” väder och årstider, 
men kanske framför allt för att klara den allt svårare motmedelssituationen. För 
att uppfylla dess krav skall sensorerna kunna samarbeta. Ett krav som 
störhållfastheten ställer är att sensorerna helst bör arbeta inom olika 
våglängdsområden.52 
 
Siktet kommer att vara av multispektral typ, d.v.s. ha detektorer för synligt ljus 
och för flera IR-band. Det kommer att tillsammans med laser användas för 
gated viewing.53 Siktet tillsammans med laser kan också användas för 
detektion av retroreflexer och vibrationer. Algoritmer för automatisk 
målutpekning finns redan idag. Lätta fordon kommer att vara utrustade med en 
IR-varnare som ser halvsfären runt fordonet och kan lokalisera skyttar med 
finkalibrig eld.54 
 
Låga signaturer inom radio, radar och optronikområdena är viktiga för att 
undgå eller försena upptäckt av förband eller plattformar. I samband med RMA 
blir signaturanpassning en viktig komponent för att förhindra att fienden 
erhåller ett informationsöverläge. 
 
Kravet kommer att bli att i framtiden utveckla styrbara system som kan 
efterlikna en varierande bakgrund. Systemen kommer att bli bredbandiga och 
separat styrbara inom olika frekvensområden. Utvecklingen inom styrbara och 
adaptiva material ger framtida möjligheter till multispektral kameleontförmåga. 
 
En plattform med ett sådant system kräver sensorer som ger en heltäckande 
omvärldsuppfattning. Parametrar som väder, vind, temperatur, ljusförhållanden 
och terrängtyp måste kontinuerligt registreras. Utifrån denna bild i kombination 
med en identifierad hotbild kan sedan signaturen styras så att stridsfordonet 
smälter in i bakgrunden inom olika frekvensområden. Kravet blir ytmaterial 
och strukturer som går att styra. 
 

                                                 
52 Ibid. s 33 
53 Gated Viewing innebär att mottagaren öppnar och registrerar reflexer under en viss tid efter 
det att laserpulsen skjutits ut. 
54 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201—
SE December 1998 ISSN 1104-9154 s 35 
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Fördelarna med att använda multisensorsystem och datafusion är flera: 
 

• För målsökare kan det ibland vara lämpligt att inte använda aktiva 
sensorer i ett inledningsskede eller att enbart använda dess korta stunder 
(enstaka pulser) för att stötta passiva sensorer med t.ex. avstånd. Detta 
kan försvåra signalspaning 

• Då olika typer av sensorer mäter signaler som härrör från samma objekt 
kan skilda objektegenskaper extraheras från resp. sensorer. Med 
redundant information kan tillförligheten och robustheten därigenom 
ökas. 

• Sensorsystemen kan göras adaptiva, d.v.s. de kan styras av den 
information som tas fram. Detta leder till att data från sensorer (t.ex. en 
IR-sensor) kan påverka styrningen av en annan sensor (t.ex. 
radarsensor).55 

 
Kapaciteter för multisensor system kan exemplifieras med laser i kombination 
med passiva IR/EO sensorer som i tabellen nedan: 
 
Egenskaper Laser samt laser i kombination med passiva IR/EO-

sensorer 
Lämplig plattform Alla 
Räckvidd i km 10-20 mark, luft upp till 100-300 
Lägesposition 0.1 mrad eller bättre. Avstånd <1m 
Måltyp Alla typer av mål även delvis dolda. Optiska hotsensorer. 
Måldata 2-D bild, 3-D form (<10 cm), riktning, position, fast, rörlig, 

vibration motor på, spår luftvirvlar, damm, gaser…. 
B/C stridsmedel: typ, rörelse 

Väderberoende Medelhögt (gatade lasersystem), i övrigt högt 
Anomalier Inga 
Vikt i kg 5-50 kg 
Sensorsignatur Laseremission 
Kostnad 0.5-10 Mkr 
Störbarhet Lasersensor, låg 
Styrbarhet Område 

Fig. 16: Utvisande de egenskaper som kombinationen laser/EO besitter. 
(Källa: Tekniska utvecklingstrender FMV s 150) 

                                                 
55 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 - Teknikutveckling FOA-
R—98-00890-201—SE Oktober 1998 ISSN 1104-9154 s 21 
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7 Utformningen av ett tekniskt koncept ur ett 

sensor perspektiv 

7.1 Inledning 
Den snabba teknikutvecklingen med integrering av mark-, luft- och sjöbaserade 
vapen och sensorsystem kommer sannolikt att innebära att stridsfältet blir 
”tredimensionellt” även för markstridsförband. 
 
Markarenan kommer sannolikt att präglas av en blandning av egna och 
fientliga förband. Stridsmiljön blir därigenom komplex och svåröverskådlig för 
chefer, stridsledare och soldater på alla nivåer. Kravet på precision vid våra 
insatser i både tid och rum kommer att vara mycket högt. 
Själva grundtanken bakom NBF är just att beslutsfattare, sensorer och 
verkanssystem skall ingå i ett och samma nätverk vilket ställer högre krav på 
individen.56 
 
Att sensorer och övriga delar av informationssystemet skall integreras och vara 
kompatibla är nödvändigt och naturligt. Detta skall dock vägas mot de 
informationsbehov som lägre chefer har och de behov som dessa har av att 
styra sensorer.57 
Systemet innebär att delar av vad nätet ger är baserad på vad stridsfordonet 
producerar. 
En tillbakablick på vapenutvecklingen visar också att en ökad räckvidd är här 
ett ledord som gäller de flesta vapensystemen. Detta leder till behov att kunna 
identifiera vän/fiende på långa avstånd.58 
I detta kapitel kommer jag att, ur ett sensor perspektiv, ge mitt förslag på hur 
ett tekniskt koncept kan utformas. 

7.2 Framföring 
För framföring bör stridsfordonet utrustas med EO-utblickar i det visuella 
våglängdsområdet integrerat med bildförstärkare. Visuell förmåga med 
bildförstärkare för backning skall finnas. För navigation och 
positionsbestämning samt lokalisering av andra och eget fordon kan med fördel 
ett skannande lasersystem utnyttjas i kombination med GPS. 
 
Motivet till att använda EO-utblickar är framförallt att ur ett 
konstruktionsperspektiv kan utblickarna med fördel placeras där sikten är bäst 
eller där de ur ett hotperspektiv alstrar minsta signatur. Vidare behöver inte 
placeringen styras av var föraren blir placerad i fordonet.  
Om lösningen är att rotera sensorerna från en central position eller att 
sensorerna monterades runt om stridsfordonet är svårt att avgöra. Det vore 

                                                 
56 FHS/KVI 2003-02-14. Interremiss militärteoretisk del I ny doktrin för markoperationer. 
Stockholm Försvarshögskolan, s 84. 
57 Arméstudie 2002 – Generalinspektörens för Armén förslag till inriktning av 
arméstridkrafterna på kort och lång sikt. 2002-03-11 Bilaga 1 till 01 600:60 160 s 14 
58 FMV Tekniska utvecklingstrender FMV beteckning : Analys 23210:2515/2001 s 47 
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dock att föredra, ur ett VMS perspektiv, att montera sensorerna utspritt runt 
fordonet. Detta ger även en större redundans i en stark hotmiljö. 
  
Att bildförstärkarsystem bör utnyttjas beror framför allt på att de: 
 

• Har en förmåga att ge bättre kontraster nattetid. 
• Har en förmåga att upptäcka ströljus.  
• Är inte lika känslig för bländning. 
• Är lättare att tolka än en IR-bild. 

 
Stöd för navigering kommer att bli allt viktigare på det fragmenterade 
stridsfältet.  
Därför skall det som en integrerad bild i färdriktningen framgå ett 
navigationsstöd som är förstärkt med indikationer på var egna fordon och 
personal finns. För detta är skannande laserradar är att föredra då den samtidigt 
kan arbeta som ett varnarsystem genom upptäckt av retroreflexer.  
Att utnyttja ett system med sändande och mottagande radiosignaler mellan 
enheter och plattformar bör undvikas. Dessa kan störas ut och kommer att 
konkurrera med övrig radiotrafik i området.  
Funktionen GPS skall, i möjligaste mån, undvikas då signalen kan störas ut och 
fungerar dåligt i betäckt terräng och urban miljö. GPS bör däremot utnyttjas 
som komplement i den taktiska helhetsbilden. 
Föraren ges med den nya sensorlösningen ett ökat ansvar för övervakning av 
det absoluta närområdet. Sensorer som övervakar och varnar för andra 
stridsfordon, egen personal och andra vapensystem gör att föraren ges en 
möjlighet att bättre och säkrare framför stridsfordonet. Förmågan att utföra 
egen bekämpning eller att övervaka automatiska system får inte inverka på 
kapaciteten att framföra stridsfordonet.  
Den förbättrade upplösningen hos sensorerna och de avancerade 
signalbehandlingsmetoderna ger tillsammans betydligt bättre och säkrare 
möjlighet att klassificera och identifiera objekt. Detta möjliggör således 
autonoma system som själv letar upp och bekämpar mål. För speciellt svåra 
situationer, som internationella insatser där militära mål ligger bland civila, kan 
automatiken fortfarande behöva kompletteras med en människa i loopen 
eftersom bekämpning av fel mål inte kan accepteras.59 

                                                 
59 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Delrapport 1 - Teknikutveckling FOA-
R—98-00890-201–SE oktober 1998 ISSN 1104-9154 s 22 
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Förarens sensorområde med tillhörande ansvar.

Sensorkapacitet och information från VMS

Sensorinformation kopplad till framföring

 

Fig. 17: Egen tolkning av hur förarens sensorkapacitet för spaning/VMS 
och framföring kan illustreras. 

7.3 Bekämpning 
Inom detta område finns det mycket att tjäna på att integrera system. Siktet bör 
vara av multispektral typ d.v.s. ha detektorer för synligt ljus (inkluderat 
bildförstärkt) och för flera IR-band. Siktet kommer att tillsammans med laser 
användas för gated viewing (för definition se fotnot 45). Siktet tillsammans 
med laser kan också användas för detektion av retroreflexer och vibrationer. 
Algoritmer för automatisk målutpekning skall utnyttjas. 
I många fall kan ett och samma lasersystem ha flera funktioner som laserradar, 
antisensorlaser, avståndsmätare, optisktsamband, IK-funktion o.s.v. 
Om stridsfordonet är utrustad med integrerade vapensystem, bestående av 
eldrör och robotar som utnyttjar laser för målstyrning eller bankorrigering, 
skall dessa system kunna utnyttjas samtidigt eller var för sig. 
Multisensormålsökare i robotar med fiberoptisk överföring av informationen 
kan också vara ett sätt att med en operatör i loopen förbättra störfastheten 
och/eller bekräfta målval vid känsliga situationer som vid internationella 
operationer (2010).60 
 

                                                 
60 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201–
SE december 1998 ISSN 1104-9154 s 33 
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Skytten kommer med dessa system att bli mer ansvarig för det primära 
bekämpningsområdet med stridsfordonets huvudvapen. 
Möjligheterna finns för skytten att agera på vagnchefs order eller på eget 
initiativ i nästa terräng avsnitt. 
Skyttens sensorkapacitet och ansvarsområde kan schematisk beskrivas som i 
figur 18 nedan: 

Skyttens sensorområde med tillhörande ansvar
Sensorinformation ur nätverket.

Sensorinformation ur egna spaningssensorer.

Sensorkapacitet kopplat till den egna
bekämpningsförmågan med huvudvapnet.

 

Fig. 18: Egen tolkning av hur skyttens egen sensorkapacitet, för spaning 
och bekämpning samt den information som nätverket ger, kan illustreras. 

7.4 Spaning 
Multisensormålsökare mot markmål bör utnyttjas, dels för att klara den svåra 
miljö som markbakgrunden i sig innebär, dels för att klara ”alla” väder och 
årstider. Systemet medför framför allt att nu klaras den allt svårare 
motmedelssituationen av samtidigt som smygande, signaturanpassade mål, 
upptäcks. Dessa system kan t.ex. bestå av radar/bildalstrande – IR som ger en 
hög upplösning. Den höga upplösningen ger även en möjlighet till bättre 
målidentifikation och lokalisering men även en möjlighet till 
precisionsbekämpning vid t.ex. internationella insatser. 
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Spaning är också möjlig med andra elektrooptiska sikten som ett multispektralt 
IR-sikte med stort synfält och hög upplösning samt en bildförstärkare. IR-siktet 
skall då ha detektorer inom ett flertal IR-våglängdsintervall och inom det 
visuella området. Vilken eller vilka sensorer och våglängdsområden som 
används bestäms av sikt och kontrast. Det är också möjligt att superponera 
bilder i flera våglängdsområden på varandra och att fusionera den optiska 
informationen med andra former av data.61 
 
Radar på 90 Ghz är avsett för montering på stridsfordon som möjliggöra snabb 
målupptäckt och målinmätning av stridsvagnar och pansarvärns/attack 
helikoptrar under goda och dåliga siktförhållanden kommer att utnyttjas. På en 
plattform med stora krav på rörlighet och uppträdande i urban miljö fyller dock 
inte radar behovet. Radarn kommer i huvudsak att kunna användas vid en 
stillastående gruppering. För rörlig spaning bör lösningen vara flerbandigt IR-
sikte med bildförstärkare.  
 
Ett annat alternativ är integrering mellan laser och IR sensorer som beskrivs i 
pkt. 6.3.5. Detta system bedömer jag dock inte uppfylla behovet av att vara i 
tillräcklig grad väderoberoende. Inom området VMS finner detta system en 
bättre funktion.  
 
Förmågan att upptäcka och identifiera mål på det framtida stridsfältet kommer 
att bli en mer gemensam uppgift för rollinnehavarna inom ett stridsfordon. 
Hastigheten och förmågan att delge, men samtidigt mottaga information för att 
kunna agera, gör att vagnchef måste avlastas. 
Vagnchef ges, med denna lösning avseende sensorer, möjligheten att bättre 
fokusera på det taktiska närområdet samt nästa terräng avsnitt. Sekundärt ges 
vagnchefen möjligheten till spaning på långa avstånd, möjlighet till att skjuta 
först d.v.s. kapacitet till bekämpning på långa avstånd med egna eller andra 
vapensystem.  
Vidare kommer vagnchefen att bättre kunna leda och utöva kontroll över andra 
enheter och plattformar i syfte att optimera och kraftsamla resurser i tid och 
rum. Detta exemplifieras på ett schematiskt sätt i figur 19: 

                                                 
61 FOA Erik Berglund (red) Teknisk hotbild 2015-2025 Hotsystem FOA-R—98-00960-201–
SE december 1998 ISSN 1104-9154 s 22 
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Vagnchefs sensorområde med tillhörande ansvar.
Sensorinformation ur nätverk

Sensorinformation ur egna sensorer

Bekämpningsförmågan i
primär och sekundärområdet

Zon som övervakas av förare.
Vagnchef kan  vid behov övervaka. 

 

Fig. 19: Egen tolkning av hur vagnchefens sensorkapacitet, egna och ur 
nätverket, samt bekämpningsförmågan kan illustreras. 

7.5 Skydd  
Behovet av att kunna släcka ned, inte använda systemen eller öka effekten i 
syfte att skydda sig, kommer att vara en lösning i framtiden. Egenskyddet 
kopplat till att vara långt från egna styrkor med dyra och komplexa plattformar 
som inte får förloras gör att dessa måste erhålla ett integrerat skydd. Detta 
skydd kan bestå av komponenter som signaturanpassning och ballistiskt skydd 
integrerat i ett varnar-/motmedelsystem. Problemet inom varnar- område är att, 
även om behovet av en låg signatur optimerar förutsättningarna för skyddet, 
blir detta ett motsatsförhållande till övriga behov som identifierats. Konceptet 
kräver att stridsfordonet emmiterar strålning inom ett brett våglängdsområde. 
En optimering av systemen kommer att krävas utifrån en skyddssynpunkt utan 
att för den delen ge för stort avkall på behovet av att se stridsfältet. Skyddet 
kan komma att tvingas reagera på upptäckta hot istället för att agera i syfte att 
dölja det egna stridsfordonet. Alla möjligheter att dölja och försvåra den egna 
signaturen, framför allt mot bakgrunden, skall tas till vara. 
I skrovet på plattformarna kommer därför okylda IR-detektorer kunna 
integreras varvet runt som kan detektera avfyring av PV-robot och som 
fusioneras med bl.a. laservarnare.62 

                                                 
62 Författarens egen slutsats på möjligheten att, fram till 2020, efterlikna de flygande 
plattformarnas varnar- och motmedelsystem. 
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Förmåga att agera i mörker och nedsatt sikt samtidigt som varnarsystem skall 
vara aktiva kommer att bli viktigt. Här kommer avvägningar att få ske mellan 
de olika behoven. 
 

7.6 Vad kommer det i framtiden att krävas av sensorerna 
på ett stridsfordon? 

Som jag har påvisat i mitt arbete kommer framtidens stridsfält att ställa nya och 
ökade krav inom sensorområdet. Med utgångspunkt i den metod jag utnyttjat 
framkommer det ett antal slutsatser som inom sensorfunktionen kan knytas till 
förändringar på ett stridsfordon. Dessa förändringar visar att genom 
utnyttjandet av elektrooptiska utblickar går det att optimera sensorerna för 
respektive roll och därigenom erhålla en bättre helhetslösning än idag. Det har 
även påvisats att allt inte behöver ändras och att vissa områden och funktioner 
skall behållas som de är idag. 

7.6.1 Optimering av respektive roll som ger en 
helhetslösning. 

Den utveckling som jag tycker mig kunna påvisa är att multisensorkapacitet i 
kombination med nätverksbaserat informationsflöde förändrar rollen för 
stridsfordonet. Det gäller både på stridsfältet så väl som inom fordonet i sig. 
 
Framtiden kommer att kräva utblickar som använder någon form av 
elektroniska sensorer. Dessa skall arbeta med sådan precision och noggrannhet 
(läs multisensorkapacitet) att det enskilda stridsfordonet bidrar till att sökt 
insatsförmåga levereras på rätt plats, i rätt tidpunkt och rätt avvägd. Inte minst 
stadsmiljön som är en arena med svåra krav och stora friktioner kommer att 
ställa ökade krav på sensorer. Det kommer att krävas en förmåga att agera i 
mörker och nedsatt sikt samtidigt som, i syfte att tidigt varna och skydda 
fordonet och dess personal, varnarsystem är aktiva.  
Det kommer att krävas av sensorerna att de ger en möjlighet till att med en god 
förmåga till att bekämpa fiendens kritiska sårbarhet. 
 
På framtidens stridsfält kommer den tekniska utvecklingen av sensorer och 
informationsöverföringen göra det möjligt att bekämpa mål på mycket långa 
avstånd (>100 km). Möjligheterna till att lokalisera och identifiera mål samt att 
delge nätverket informationen gör att insatserna bättre kan anpassas efter 
måltyp. Tiden som står till förfogande för insats kommer i större grad att fälla 
avgörande vad avser val av vapensystem. 
 
Det som jag anser inte kan förändras med en utveckling av sensorer är 
förmågan och behovet av att kunna utföra egen bekämpning. Den ökade 
sensorförmågan skall istället bättre knytas till möjligheten att med det egna 
stridsfordonet utgöra en del av hela bekämpningskedjan. Sensorerna skapar en 
möjlighet att utöka bekämpningsförmågan för varje plattform.  
Vidare kommer behovet kvarstå av att kunna förädla och tolka den information 
som de egna sensorerna samlar.  
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Detta kan kopplas till bekämpningsförmågan som jag nyss beskrev men även 
till behovet av att försöka minimera mängden av information som sänds. 
 
Jag drar vidare slutsatsen att om optimeringen av sensorsystemen utifrån 
respektive områdes behov sker underlättar detta för stridsfordonet att 
kraftsamla sin förmåga i tid och rum. Att beslutsfattare, sensor och 
verkanssystem skall ingå i samma nätverk kräver en förmåga att inhämta, 
bearbeta och ta del av- eller delge information samt agera på denna 
information. Om detta sker i ett externt eller internt nätverk kommer den 
kritiska tiden att avgöra d.v.s. hur bråttom är det att nå effekt i målet som 
upptäckts. Skall direktbekämpning ske eller skall extern förmåga inhämtas? 
 
Internt inom stridsfordonet drar jag slutsatsen att, ur ett sensorperspektiv, 
kommer gränserna att suddas ut mellan framför allt vagnchefen och skytten. 
Båda kommer att i större omfattning än vad som är fallet idag ha tillgång till 
samma information och möjligheten att agera på den. Vagnchefen kommer att 
kunna kalla in och hantera externa bekämpningssystem eller alternativa system 
på stridsfordonet medans skytten hanterar huvudvapen. Även föraren kommer 
att erhålla en utökad roll och i större omfattning få övervaka varnar- och 
motmedelssystem för vagnens omedelbara närhet. 
 
Det som inte kommer att förändras inom stridsfordonet är att det fortfarande 
behövs tre olika roller. Vagnchefen kommer fortfarande att vara ansvarig för 
den taktiska bilden och uppgiften att fatta beslut avseende nästa moment. 
Likaså kommer skyttens huvudansvar vara vapnet och förmågan att utföra 
precisionsbekämpning och förarens att framföra fordonet. 
 
En fördel med det nya sensorkonceptet blir att positionen för respektive 
befattning inte kommer att vara avhängig på var sensorerna sitter. Sensorerna 
kan placeras där de fyller sin funktion bäst. En gemensam placering av 
personalen, centralt inom chassit, gör vidare att rollöverbryggandet blir lättare 
och större redundans erhålls. Möjligheterna finns att på en plats logga in med 
befattning och erhålla den sensoruppsättning och konfiguration som själv valts 
till respektive roll. 
Elektrooptiska utblickar ger också möjligheten för exempelvis medföljande 
besättning att kunna se vad vagnchefen tittar på eller att kunna se vad som 
finns bakom vagnen innan man gör en avsittning. Likaså kan en eventuell skytt 
direkt få se den bild där vagnchefen upptäckt något eller vagnchefen 
uppmärksammas på något som föraren upptäckt o.s.v. 
 
I övrigt så anser jag att det i internationella uppdrag kommer att finnas ett ökat 
inslag av att vara kapabel att dokumentera övergrepp och brott. Här finns nya 
möjligheter för de olika sensorerna som kopplas till stridsfordonet. Data i form 
av sensorinformation kan komma användas i efterspelet till konflikter. 
Vid internationella insatser ställs höga krav på funktionalitet och förmåga att 
överleva i motverkansmiljö. Det betyder att telekrig utgör en viktig del i 
skyddet av våra kvalificerade plattformar. Att säkerställa robust spaning, 
telekommunikation och informationsinhämtning blir därför viktigt. 
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Alla dessa förändringar visar att genom utnyttjandet av elektrooptiska utblickar 
går det att optimera sensorerna för respektive roll och därigenom erhålla en 
bättre helhetslösning än idag. 
 

7.7 Fortsatt forskning 
Under arbetes gång så är det framför allt två områden som jag anser som 
mycket intressanta och som skulle behöva utredas vidare. Dessa är: 
 

• Informationen till transporterade soldater 
 
Redan idag men framför allt i framtiden kommer det att finnas ett ökat krav att 
säkert och snabbt kunna förflytta soldater på stridsfältet. För att dessa bättre 
och snabbare skall kunna lösa sina uppgifter krävs det att det tillförs en 
förmåga i plattformarna vad avser den omvärldsinformation som delges dessa.  
Informationen från/av sensorer och/eller beslutstödsfunktioner som 
kartunderlag eller navigeringsstöd som hanteras och styrs av vagnchef, skytt 
eller förare bör länkas till den transporterade truppen. Hur denna information 
skall se ut och vad den skall innehålla bör undersökas. Risken med för mycket 
information kan t.ex. hämma viljan att söka strid. Ska dessa sedan kopplas till 
fordonet som länk vidare i nätet? 
 

• ”En vagn av glas”  
 
Möjligheterna med att fullständigt integrera sensorerna inom vagnen i syfte att 
möjliggöra ”en vagn av glas” och fördelar samt nackdelar med ett sådant 
system bör utredas. Hur ser redundansen ut i ett sådant system? Vad händer om 
kraft försörjningen slås ut? Vilka reservsystem finns och hur ser dessa ut? Här 
kan det finnas ett flertal mycket intressanta tekniska lösningar och idéer som 
bör lyftas fram. 
 

• Uthållighet med dygnet runt förmåga 
 
Jag har gjort min analys utifrån 3 mycket utrerade roller och knutit dessa till 
sensorbehov och förmågor. Inom ett stridsfordon så räcker det inte med bara 3 
personer för att systemet skall fungera. Kapaciteten att plötslig vara kapabel att 
kunna bedriva strid eller verksamhet dygnet runt sätter nya behov i fokus som 
stridsvärde, organisation, bemanning. Detta område måste analyseras då en 
ökad sensorförmåga kommer att få återverkningar på organisation och 
förbandsstruktur. 
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8 Sammanfattning 
Inledningsvis genomförde jag ur ett markperspektiv en analys av det framtida 
stridsfältet och dess karaktär. Den utgjorde, med utgångspunkt i 
militärstrategisk doktrin, den teoretiska grunden för mitt arbete. Inom denna 
teoretiska grund, utgjorde manöverteorin och nätverksbaserat försvar, de 
huvudsakliga argumentationsområdena där slutsatser drogs inför det fortsatta 
arbetet.  
 
Sedan följde en analys avseende vilka krav som stridsfältet och dess karaktär 
genererade på ett stridsfordons sensorer. Arbetet tog sitt ursprung i den 
rollfördelning som idag finns i svenska stridsfordon. Detta gav mig möjlighet 
att lättare skulle kunna knyta specifika tekniska och taktiska krav till respektive 
roll inom stridsfordonet.  
  
Slutligen diskuterades de olika tekniska möjligheterna som föreslås lösa 
stridsfordonets behov. Dessa möjligheter exemplifierades sedan som ett 
tekniskt koncept. Detta koncept optimerades till en helhetslösning de tekniska 
möjligheterna inom respektive område spaning, bekämpning och framföring. 
  
Jag har i mitt arbete påvisat att framtidens stridsfält kommer att ställa nya och 
ökade krav inom sensorområdet. Med utgångspunkt i den metod jag utnyttjat 
framkom det ett antal slutsatser som kan knytas till förändringar på ett 
stridsfordon.  
Uppsatsen visar att i framtiden kommer det att krävas utblickar som använder 
någon form av elektroniska sensorer. Dessa skall vidare arbeta med sådan 
precision och noggrannhet att det enskilda stridsfordonet bidrar till att sökt 
insatsförmåga levereras rätt avvägd, på rätt plats och i rätt tidpunkt. Sensorerna 
skall ge möjlighet till att nå avgörande mot fiendens kritiska sårbarhet. 
Här ligger lösningen i multisensorer, som RR/IR och VIS/bildförstärkare i 
kombination med laser, och den möjlighet detta ger att hitta den bästa 
helhetslösningen. 
Att kombinera och optimera sensorsystemen utifrån respektive områdes behov 
underlättar detta för stridsfordonet att kraftsamla sin förmåga i tid och rum. 
Förmågan att agera i mörker och nedsatt sikt kommer att finnas med denna 
lösning. Samtidigt kommer varnarsystem i form av skannande laser och IR-
sensorer aktivt arbeta i syfte att tidigt varna och/eller skydda fordonet och dess 
personal genom signaturanpassning. Inte minst stadsmiljön som är en arena 
med svåra krav och stora friktioner som kommer att ställas höga krav på 
sensorer.  
Dessa förändringar visar att genom utnyttjandet av elektrooptiska utblickar går 
det att optimera sensorerna för respektive roll och därigenom erhålla en bättre 
helhetslösning än idag. Det har även påvisats att allt inte behöver ändras och att 
vissa områden och funktioner skall behållas som de är idag. 
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9 Källförteckning 

9.1 Intervjuer/korrespondens 
 
Carl Söderqvist Siktessystem (Sight Systems) FMV Datum: 2003-09-19 
 
Major Mats Ludvig ChP 02-04 Datum: 2003-04-22 
 
Jan Christensen Bofors Defence Datum: 2002-10-03 

9.2 Tryckta källor 
 
Anthony Beevor: Berlin – Slutstriden 1945 (2002) 
 
Telekrig – Lärobok för Armén, 1997 års utgåva, 1997 Försvarsmakten, 
Stockholm, Enator Försvarsmedia AB (M7746-168 001) 
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11 Akronym lista 
 
Förkortning Beskrivning 
IR InfraRöd. Innefattar våglängderna 0,8 – 14 µm 
NIR Nära InfraRöd (0,7-1,3 µm) 
UV  Ultraviolet ( < 0,4 µm) 
RR Radar (3-300 Ghz) 
PV Pansarvärns 
BC Biologiska och Kemiska 
IK IngenKännings signal 
GPS Global Positioning System 
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1. Laserverkan och laser skydd 
Antisensorlasrar påverkar den visuella prestationsförmågan tillfälligt eller 
permanent. De som i första hand riskerar att bli utsatta för detta är förare, 
spanare och eldledare som använder någon form av optik. För dessa individer 
är förutsättningen av en ostörd syn den enda möjligheten för att kunna utföra 
sitt arbete. Detta arbete kan även ha en viktig betydelse för andra plattformar 
och individer. 

1.2 Verkan mot elektrooptiska sensorer  
Laserverkan mot EO sensorer kan delas upp i system för störande och 
förstörande lasersystem. 
Den minst krävande formen av skadeverkan, ur lasereffekt synpunkt, är 
generering av skada på känsliga komponenter i sensorn. Dessa komponenter är 
ofta placerade i eller i närheten av en fokus i sensorns strålgång.63 Andra typer 
av skador är skador på sensorns frontoptik eller skal. För strukturskadande 
verkan krävs betydligt högre effektverkan än vad som krävs för verkan mot 
detektorn i sig. 

1.2.1 Störning av elektrooptiska sensorer 
För att erhålla en störning av sensorn krävs att den störande lasern har samma 
våglängd som sensorn arbetar med. Gör den det blir störningen och effekten 
maximal. 
En EO sensor är känsligast för laserstörning inom synfältet eftersom den 
infallande strålningen fokuseras och direkt träffar sensorns detektorer. 
Synfältet varierar beroende på sensortyp och tillämpning. Störning kan också 
genereras långt utanför synfältet genom att ströljus hittar in till detektorn.64 
 
Tabellen nedan illustrerar att flertalet av de militära EO systemen som utnyttjas 
är känsliga för laserstörning. 
 

                                                 
63 FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd nr 1 2001 s 39 
64 Ibid  
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EO-sensor Våglängd Kommentar 
Stirrande IR-kamera 3-5 och 8-12 µm Mättnad, AGC, 

blommningseffekter 
Skannande IR-kamera 8-12 µm Kräver synkronisering vid 

pulsad störning 
IR-målsökare (retrikel) 3-5 och 8-12 µm Kräver synkronisering vid 

pulsad störning 
IR-målsökare 
(bildalstrande) 

3-5 µm Mättnad, AGC, stör 
målsökningsalgoritmer, 
synkronisering nödvändig 
vid skannande 

TV kamera Synligt (0,4-0,7 µm) Mättnad, AGC 
Bildförstärkare 0,5-0,9 µm Mättnad, AGC, låga 

störeffekter 
Källa: FOI orienterar om Elektromagnetiska vapen och skydd 

 
Vanligen är en EO-sensor utrustad med en automatisk förstärkningskontroll 
(AGC). Denna kontroll används för att hålla signalnivån konstant då 
strålningen varierar. Principen för att störa AGC: n är att modulera laserstrålen 
med en period i närheten av AGC: n respons tid.65 
 
En EO kan också störas genom att förförstärkaren mättas. Detta ger en 
utblommningseffekt i bilden om effekten är tillräckligt hög. 
Generellt är en stirrande sensor lättare att störa ut eftersom sensorn hela tiden 
har målet i blickfånget. 

2. Skydd mot laserstrålning 
Hotet fram till idag har i huvudsak utgjorts av lasrar vars våglängd valts bland 
ett fåtal kända våglängder. Dessa laserutrustningar har fått stor spridning och 
kommer sannolikt att utnyttjas även under överskådlig framtid. Det begränsade 
våglängdsurvalet gör att ett acceptabelt skydd kan erhållas genom att blockera 
de mest sannolika våglängderna.66 
 
Utvecklingen går dock mot mindre, billigare och effektivare utrustningar med 
avstämbara våglängder. Den oförutsägbara våglängden i kombination med en 
kort puls gör att det blir mycket svårt att skydda sig mot dessa. Metoderna för 
skydd mot laser kan delas in enligt bilden 2 nedan. 
 

                                                 
65 Ibid s 40 
66 Ibid s 43 
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Taktiska/stridstekniska 
• Optisk disciplin 
• Vilseledning 
• Hotanpassad vapenarsenal 

Skydd mot Laser
• Upptäckt och 

verkan 

Tekniska 

Statiska 
• Fasta filter 
• Indirekt 

observation 

Styrda 
• Slutare 
• Avstämbara 

filter 

Självaktiverande 
• Optiska begränsare 
• Optiska säkringar 
• Ickelinjär optik 

 
Källa: FOI orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd nr 
1 2001 

Dessa skyddsmetoder kan i många fall användas för både det mänskliga ögat 
och elektrooptiska sensorer. De kan ge skydd mot både störning och skada. 
Ofta kan även skyddsmetoderna användas för att undvika att den optiska 
sensorn skall bli upptäckt. 
För att åstadkomma ett heltäckande skydd mot framtida laserhot kommer 
sannolikt kombinationer av flera skyddsmetoder behöva användas.67 
 

2.1 Tekniska skyddsmetoder 
När det gäller laserinducerade skador på optiska sensorer, är det vanligast 
sensorernas detektorer som har den största skadekänsligheten. Sensorns 
känslighet för skador kan därför reduceras om ett detektormaterial med 
skadetröskel kan väljas.68 
 

2.1.1 Statiska 
Med statisktskydd avses skydd som är oföränderliga under den tid ett laser 
angrepp pågår. Mer avancerade hot, med korta högintensiva laserpulser med 
okänd och varierande våglängd, medför dock att de statiska skydden inte 
ensamma kan ge fullgott skydd. 

                                                 
67 Ibid 
68 Ibid 
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Statiska skydd kommer emellertid att även i framtiden vara nödvändiga som 
komplement för att minska kraven på de styrda och självaktiverade skydden.69  
Den vanligaste av statiska skydd utgörs av fasta spektrala filter. Filtren 
transmitterar strålningen inom fixa våglängdsband och dämpar kraftigt 
strålningen inom övriga våglängdsband. Dessa filter kan dock medföra att 
färginformationen förvanskas och att sensorn får lägre ljuskänslighet. Detta 
reducerar prestanda speciellt under förhållanden med begränsat omgivningsljus 
som i skymningen eller i mörker.70 
Dessa filter kan dock med fördel användas för att skydda sensorerna mot egen 
laserstrålning. 
Nackdelen med dessa filter ligger i att de endast filtrerar bort vissa kända 
våglängder. 
 
Den enda kända metod att för att helt skydda sig mot laserstrålning är att inte 
titta direkt mot en hotande laser. En annan lösning kan vara att med hjälp av en 
videokamera som är kopplad till en monitor övervaka omgivningen. Denna 
utrustning måste dock skyddas mot laserstrålning. 
Indirekt seende har, förutom laserskyddsaspekten, andra militära fördelar. Ett 
stridsfordon kan konstrueras helt utan fönster och på så vis göras mer 
svårupptäckt på radar samt förses med ett bättre ballistiskt skydd.71 
NVG (Night Vision Goggles) är ett bra exempel på indirekt seende. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att utrustning för indirekt seende, även om 
det ger fullgott skydd för ögonen, kan förstöras eller bländas. Detta gör att 
användaren inte kommer att kunna lösa sina uppgifter. 

2.1.2 Styrda 
Styrda skydd karakteriseras av förmågan att förändra sina optiska egenskaper 
på kommando från en yttre styrsignal, vilken kan genereras manuellt eventuellt 
av en operatör eller automatiskt av t.ex. en laservarnare.72 
Det finns olika typer av självaktiverande skydd. De enklaste utgörs av slutare 
eller optiska filter som kopplas in mekaniskt. Utvecklingen går dock mot styrda 
elektrooptiska komponenter som kan göras snabbare än de mekaniska.73 
I militära tillämpningar är ofta förvarningstiden mycket kort och pulserna så 
energirika att ett öga eller sensor kan skadas innan det styrda skyddet hunnit 
reagera. Pulsade lasrar ger pulser med en varaktighet av i storleksordningen 
några tiotal nanosekunder, medans omslagstiden för de snabbaste 
vätskekristallerna är i storleksordningen mikrosekunder.74 Att skyddas sig mot 
den första pulsen av denna art är svårt. Ett sätt kan vara att öppna slutaren 
under korta och i slumpmässiga intervaller. Nackdelen med detta är att man 
bara kan observera omgivningen under goda ljusförhållanden och när en 
laserarattack inte sker. En mer avancerad utrustning kan innehålla, förutom 
slutare, avstämbara filter.  

                                                 
69 Ibid s 44 
70 Ibid s 45 
71 Ibid  
72 Ibid s 46 
73 Ibid 
74 Ibid 
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Dessa filter har en spektral karakteristik som snabbt kan ändras och så snart 
hotlaserns våglängd är fastställd ställer filtret in sig och dämpar denna. Sedan 
öppnas slutaren och omgivningen kan åter observeras. 

2.1.3 Självaktiverande 
Skydd av denna art kan automatiskt förändra sina egenskaper utan påverkan 
från yttre styrsignaler. Skydden innehåller material vars optiska egenskaper 
ändras beroende på den infallande strålningstätheten. Det är därmed 
laserstrålen i sig som aktiverar skyddet.75  
Självaktiverande material kan skydda mot skadlig laserstrålning. De är normalt 
inte användbara mot störande laserstrålning eftersom det krävs stora 
effekttätheter för att de skall vara verksamma.  
 

2.2 Taktiska/stridstekniska skyddsmetoder76 
En förutsättning för att utsättas för bestrålning från en hotlaser är vanligen att 
först bli upptäckt av motståndaren. Därför är det av största vikt att, bl.a. genom 
taktiskt uppträdande, försöka undgå upptäckt. Ett exempel på detta kan vara att 
minimera exponeringen av den optiska utrustningen. Även dimma och rök kan 
användas i detta avseende. 
När inte de optiska systemen utnyttjas skall försök göras att rikta bort dessa 
från riskområdet eller förses med skydd. Vidare kan vilseledande åtgärder 
genomföras genom att utnyttja sken mål. Härigenom kan man minska 
motståndarens tilltro till lasersystemen och därmed hans benägenhet att 
använda dem. De taktiska metoderna ger i sig även skydd mot störning eller 
skada på sensorsystemen. 
 
Ett sätt att öka möjligheterna till skydd mot ett hotande lasersystem är att 
inhämta mesta möjliga kunskap om systemet och den taktik som dess 
användare utnyttjar. Under pågående strid eller konflikt kan information om 
motståndarens lasersystem erhållas genom att utnyttja laservarnare och 
laseranalysatorer, vilka kan ge information om t.ex. hotlaserns våglängd, 
pulsrepetitionsfrekvens, pulslängd, energi, position etc. 
Även konventionell eld kan fungera som skydd mot laserangrepp. Genom att 
bekämpa varje misstänkt antisensorlaser minskas motståndarens benägenhet att 
ta risken att upptäckas genom att använda dessa. 
Det är viktigt att ta hänsyn till hela stridssituationen vid val av skyddsmetod. 
Prestanda för egna och motståndarens vapensystem måste relateras till 
prestanda för egna och motståndarens sensorsystem och taktiska uppträdande. 

                                                 
75 Ibid s 47 
76 Resonemanget i stycket är hämtad ur samma källa som övriga fotnoteringar och sträcker sig 
över sidorna 48-49 


