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Sammanfattning 

Operationer, operativ ledning, nätverksbaserat försvar och manöverkrigföring är
några av ledorden i dagens alltmer kvalitativa försvar. Dessa uttryck är även viktiga
då nya förmågor som robotsystem med markmålskapacitet diskuteras. Dessutom
måste politisk vilja och militär förutsättning finnas för att dessa system skall bli för-
verkligade. Arbetet undersöker om det finns politisk vilja och militära förutsättningar
för markmålsrobotar placerade ombord på morgondagens svenska örlogsfartyg. För
att det skall bli förståeligt innehåller arbetet dessutom en kortfattad beskrivning av
dylika befintliga, och tänkta framtida, robotsystem. Vidare belyser arbetet hur sy-
stemen kan kopplas ihop med de svenska operativa ledningsfilosofierna och kopplas
slutligen mot de militära operativa imperativen. Uppsatsen teorianknytning är teori-
erna kring manöverkrigstänkandet och det nätverksbaserade försvaret. 
 
Nyckelord är: Precisionsbekämpning, långräckviddig bekämpningsförmåga, nät-
verksbaserat försvar, manöverkrigföring, gemensam strid, operativa principer och de
militära operativa imperativen. 
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Abstract 
Historical Sweden has had the ability to conduct Naval Gun Support (NGS). 
Particularly with armoured vessels ore ironclads as they were called. Later on 
cruisers and destroyers solved the task. From the middle of the eighties up to 
present time Sweden’s naval register of shipping have consisted of smaller 
units without the capability of Naval Surface Fire Support (NSFS) that is the 
current used term. 
 
Technological evolution up until today enables smaller vessels (surface-ships 
and conventional submarines) to carry arms such as Standoff Land Attack 
Missiles (SLAM). This fact together with the theories about network centric 
warfare and manoeuvre warfare facilitates the base of this work. 
 
Operations, operational command, network centric warfare and manoeuvre 
warfare are some keywords in today’s quality based defence forces. These 
expressions are also important when new capacities such as ground-to-ground 
missile systems are discussed. Furthermore there have to exist political will 
and military conditions before such systems can be realized. This work exam-
ines if there are political willingness and military circumstances to realize 
SLAM-systems aboard tomorrow’s Swedish man-of-war. To get it compre-
hensible the work also includes a brief description of similar, existing, and 
imagined future missile systems. Further on the work sheds light on how the 
systems could be attached to the Swedish operational philosophy of military 
command and finally how they connect to the Swedish military operational 
imperatives. The underlying theories of the composition are the theories about 
manoeuvre warfare and network centric warfare. 
 
Key words are: precision combat, long-range combat capacity, network cen-
tric warfare, manoeuvre warfare, joint warfare, operational principles and the 
Swedish military operational imperatives. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrundsbeskrivning 
De senaste åren har varit omvälvande för försvars- och krigsmakter sett ur ett 
globalt perspektiv. För Sverige och svenskt försvar har detta tagit sig uttryck 
bl.a. i ett betydligt färre antal förband än tidigare1. Det innebär att ett mer ef-
fektivt sätt att disponera och utnyttja stridskrafterna än tidigare krävs. Samti-
digt går teknologiutvecklingen framåt i ett sådant tempo att det är näst intill 
omöjligt att följa med i utvecklingen. Försvarsmaktens informations- och led-
ningsförmåga kommer att vara av grundläggande betydelse i den nya för-
svarsmakten2 dessutom ställs samtidigt kravet på en mer eller mindre sekund-
aktuell gemensam3 lägesbild.  
 
Det framtida s.k. fragmenterade4 slagfältet gör att kravet på långräckviddiga 
bekämpningssystem med förmåga till precisionsbekämpning har blivit högak-
tuellt. Dessutom finns i de idébilder5 som beskriver Försvarsmaktens förmå-
gor i ett 20-årigt perspektiv, angivet att i stort sett samtliga typer av förband 
skall ha förmåga till långräckviddig precisionsbekämpning. Antingen genom 
egna vapensystem eller också skall förmåga att ”peka ut” mål för sådana in-
satser finnas. Vidare nämns att insatserna skall vara integrerade och kunna 
genomföras på samtliga nivåer, såväl taktisk, operativ som militärstrategisk 
nivå. 
 
I svenska militära och försvarspolitiska kretsar har ämnet debatterats, fram-
tidsvisioner studerats och uppsatser skrivits av elever vid våra olika militära 
skolor. Sett ur ett internationellt perspektiv är det oftast de marina långräck-
viddiga bekämpningssystemen, i samverkan med flygvapensystem, som är de 
viktigaste vid ett förbekämpningsskede.  
 
Dagens ytstridsfartyg är optimerade för vårt närområde, att från skärgård och 
kust kunna verka i och mot havet. Det som hittills dimensionerat våra fartyg är 
eldkraften snarare än strukturellt skydd och uthållighet. Anledningen till den 
utvecklingen är främst att förmåga till att kunna bestrida6 en motståndares 
kontroll till sjöss har varit viktigast. De stridsfartyg Sverige har idag har följt 
såväl den tekniska utvecklingen som de taktiska och operativa krav som fun-
nits, men även följt och anpassats efter den hotbild som funnits mot svenska 
intressen. Svenska ytstridsfartyg ska kunna möta olika behov, d.v.s. vara 
komponenter i vårt nationella gemensamma försvar (VA, TI, SS)7. De skall 
även vara viktiga plattformar i de internationella åtaganden vi förbundit oss 

                                                 
1 Här avses framför allt tiden efter senare delen av det kalla kriget. 
2 Årsrapport från perspektivplaneringen 01-02. Rapport 6. sid. 22  
3 Försvarsgrensgemensam på samtliga nivåer. 
4 Striden förs av mindre snabba enheter utspridda över stora områden. 
5 Årsrapport från perspektivplaneringen 99-01. Rapport 4. sid. 101-108. 
6 Corbet Julian Stafford. Some principles of maritime strategy. Sid. 165-166. 
7 VA- Väpnat angrepp, TI- Territoriell integritet, SS- Stöd till samhället. 
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till genom exempelvis vårt medlemskap i EU, men främst inom ramen för 
PARP8. I det internationella perspektivet är ytstridsfartygens roll till del om-
vänt mot tidigare, d.v.s. mot tidigare resonemang från kust mot hav, till att 
även innefatta rollen från hav mot kust, skärgård och inland.9 
 
Successivt har svenska ytstridsfartyg givits längre uthållighet och större till-
gänglighet. I och med kravet på att marinen skall genomföra internationell 
verksamhet, kommer också kravet på förmåga att tillbringa längre tid till sjöss 
att bli allt mer dimensionerande. Krav på tillgängligheten som skrovmässigt 
baseras på förmågan att verka under olika sjötillstånd samt lastkapacitet, 
kommer också att öka med hänsyn till den internationella förmågan. Utöver 
tillgängligheten och lastkapaciteten bör dock även andra faktorer beaktas som 
exempelvis stridsledning, vapenlast, möjlighet till helikopterbasering etc.10 
 
Dagens ytstridsfartyg11 har mycket stor eldkraft och andra funktioner som 
tillsammans bildar en flexibilitet i uppträdandet. Inom flexibiliteten finns även 
möjligheten att bedriva och lösa olika uppgiftsställningar över hela konflikt-
skalan. Jag anser att kombinationen av vapen och sensorer på samma platt-
form kommer att vara en viktig faktor till sjöss även i framtiden. Med ett 
mångfunktionskoncept i grunden finns utvecklingspotential till att samtidigt 
kunna hantera ledning, helikopterbasering, jaktledning, transport m.m.  
 
Att placera långräckviddiga precisionsbekämpande robotsystem med mark-
målskapacitet på framtidens svenska örlogsfartyg skulle kunna vara en möj-
lighet att utveckla ett redan flexibelt koncept. Jag vill i denna uppsats under-
söka om det finns politisk vilja och militära förutsättningar till sådana system. 

1.2  Centrala begrepp 
Precisionsbekämpning 
Förmåga att med mycket stor noggrannhet, träffa och helt eller delvis slå ut ett 
hårt eller mjukt, punkt eller yttäckande12 mål. Utan att för stora s.k. ”Collate-
ral damage”13 uppstår.14 
 
 Långräckviddig bekämpningsförmåga 
”Förmåga att med långräckviddiga bekämpningssystem bekämpa en motstån-
dares operativt viktiga tillgångar och/eller gränssättande funktioner. Vapen 
som ger denna förmåga har ett skjutavstånd över 100 km.”15 
 
 
                                                 
8 Planning And Review Process. Gemensam resurslista mellan NATO och dess samarbetslän-
der (partners). 
9 Svensk marin doktrin och maritima operationer. Sid. 40. Provisorisk utgåva 2003.  
10 Ibid. Sid. 42. 
11 Här avses korvett Visby. 
12 Som yttäckande mål avses exempelvis trupp grupperad över större område i terräng. 
13 Sidoordnade skador. 
14 Denna definition är författarens egen. Någon officiell definition har ej kunnat återfinnas. 
15 Årsrapport från perspektivplaneringen rapport 5. underbilaga 2. sid. 4. 
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Gemensam operation 
”Militär insats utförd av förband ur flera försvarsgrenar ur grund- eller insats-
organisationen. Gemensam operation leds under ÖB av C OPIL.”16 Jfr. NATO 
”Joint operation.”17 
 
Operativa funktioner 
Med operativ roll avses här sådana funktioner som har direkt inverkan på den 
operativa nivån (OPIL/HKV motsvarande). De operativa funktionerna är där-
för inte försvarsgrensbundna utan sådana funktioner som gemensamt kan in-
verka på operativ nivå. Exempel på sådana funktioner är långräckviddig ge-
mensam bekämpningsförmåga. En fartygsbaserad markmålsrobot som an-
vänds till att understödja en arméoperation, eller exempelvis operativ under-
rättelseinhämtning.18 
 
Indirekt eld 
”Skjutning med vapnet indirekt riktat mot ett mål som inte kan observeras från 
skjutplatsen.  Eldreglering sker från annan plats än vid skjutande enhet.”19 
 
Observera att definitionen gäller för eldrörsbekämpning. Vid bekämpning 
med robotsystem sker inte eldreglering. Däremot kan en utvärdering av den 
genomförda robotinsatsen ske, den utvärderingen kan i sin tur ligga till grund 
för en förnyad insats. Utvärdering kan genomföras i realtid exempelvis via 
spaningsenheter på marken eller via UAV20. 
 
Stridskrafter 
”Samlingsbenämning på militära förband. Dessa indelas i mark-, sjö- och 
flygstridskrafter. Till skillnad från armé-, marin- och flygvapenstridskrafter 
kan det i mark-, sjö- och flygstridskrafter ingå förband ur samtliga försvars-
grenar. Dessutom kan vissa förband benämnas fjärrstridskrafter.” 21 
 
Fjärrstridskrafter 
”Förband eller enhet speciellt anpassat för enskilt (autonomt) uppträdande på 
stort avstånd från eget territorium. Till fjärrstridskrafterna hör vissa jägarför-
band, ytstridsfartyg, ubåtar och attackflyg.” 22 

1.3  Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka den politiska viljan och de militära för-
utsättningarna, till ett långräckviddigt precisionsbekämpningssystem med 
markmålskapacitet ombord på ytstridsfartyg och ubåtar. Vidare skall syftet ses 
ur en synvinkel där införandet av det nätverksbaserade försvaret23 (NBF) är en 
                                                 
16 Chefen för Operativa insatsledningen.  
17 Definition enligt FP 2000 
18 Denna definition är författarens egen. Någon officiell definition har ej kunnat återfinnas. 
19 Nomen FM. (Nomenklatur I Försvarsmakten). 
20 Unmanned Arial Vehicle 
21 Nomen FM 
22 Definition enligt FP 2000 
23 Se punkten 2 ”teorianknytning” 
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realitet. Tidsmässigt sker undersökningen mot framtiden i ett 20-25 årigt per-
spektiv, innan dess kommer troligtvis inte NBF med alla ingående system 
eller aktuella robotsystem att vara operativa. 
 
Frågeställningar 
 

1. Finns det politisk vilja och militära förutsättningar för införandet av 
dylika system ombord på örlogsfartyg i framtidens försvarsmakt?  
  

Ovanstående fråga är en av de två huvudfrågor som undersökningen skall be-
svara. Utöver huvudfrågorna finns ett antal andra frågor som undersökningen 
bör svara på, och som dessutom leder fram till den första huvudfrågan, dessa 
är: 
 

• Vilken funktion och roll i gemensamma operativa termer skulle ett 
precisionsbekämpande markmålrobotsystem placerat ombord på 
svenska örlogsfartyg uppfylla? 

• Går det att skapa eller anskaffa ett system som är gemensamt för både 
ytfartyg och ubåtar. 

• Fungerar dessutom systemen i andra funktioner inom försvarsmakten? 
Exempel på sådana funktioner är Arméns och Flygvapnets bekämp-
ningsfunktioner. 

 
2. Är det nätverksbaserade försvaret en förutsättning för införandet av 

robotsystemen? 
 
Utvärdering av frågeställningar kommer att ske i kapitel sex. Här kopplas den 
föregående diskussionen ihop med de operativa imperativ som hämtats ur bo-
ken Command Concepts24. Den uppdelning som författarna gör i tabellform i 
boken är, i mitt tycke, den mest konsekventa och tydliga uppdelningen av im-
perativen. 

1.4  Avgränsningar och antaganden 
Endast långräckviddiga robotsystem med markmålskapacitet behandlas, de är 
de enda riktigt operativa systemen i dagsläget. Visserligen kan en framtid för-
utspås där eldrörbaserade system har fått markant ökad räckvidd och precision 
men då handlar det om system som är relativt grovkalibriga (12 cm och uppåt) 
vilket gör dom skrymmande och tunga. Dessutom är de naturligtvis omöjliga 
att placera på ubåt. Eftersom det är svårt att predicera vilket fartygsbestånd vi 
kommer att ha om 20-25 år, tar jag utgångspunkt från det vi har idag. De sy-
stem jag studerat uppfyller följande kriterier; 
 

• de skall i princip kunna vara gemensamma för både ubåtar och 
ytstridsfartyg  

                                                 
24 Henrik Friman m.fl.  Command Concepts. Sid. 12-13. Försvarshögskolan 2002.  
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• de får plats och kan bäras av mindre farkoster av storleksord-
ningen korvett typ Visby och ubåt typ Gotland. 

 
Uppsatsen är av öppen karaktär, därför har systemen studerats i generella ter-
mer de siffror samt uppgifter som nämns är generella och hämtade ur öppna 
dokument och handlingar. 
 
Det nätverksbaserade försvaret erhåller redan idag så mycket uppmärksamhet 
i form av studier, demonstratorer m.m. att det kan anses vara realiserbart inom 
20-25 år. Mitt antagande är alltså att NBF kommer att vara infört i den svens-
ka försvarsmaktsstrukturen vid samma tidpunkt som ett markmålsbekämpande 
sjörobotsystem är operativt. 

1.5  Metod, disposition och material 
Den huvudsakliga metod som används i uppsatsen är beskriven i boken ”från 
tanke till text.”25 Här beskrivs två metoder som liknas vid sätten att tillverka 
en grytlapp och att tillverka en bil. Grytlappen virkas från början till slut utan 
uppehåll och utan någon egentlig tillbakablick. Bilen däremot konstrueras från 
små detaljer som sedan sätts ihop till en större helhet för att till sist bli en fär-
dig produkt. Denna uppsats är skriven utifrån tankarna kring ”bilprincipen”. 
Den har sammanfogats i avdelningar som inte har färdigställts var för sig utan 
arbetats fram parallellt, hela tiden omarbetats för att erhålla sin slutliga ut-
formning ungefär samtidigt. Det har alltså varit en iterativ process. 
 
Uppsatsen börjar med en undersökning av de politiska och militära förutsätt-
ningarna för att anskaffa och använda långräckviddiga bekämpningssystem. 
Den följs av en deskriptiv del där fyra olika befintliga robotsystem med 
markmålskapacitet beskrivs översiktligt. Anledningen till att beskriva fyra 
olika system är att en viss kvantitet måste till för att grundläggande förståelse 
för olika markrobotsystem skall uppnås. Anledningen till den översiktliga 
beskrivningen är att syftet med uppsatsen är ett annat än att beskriva robotsy-
stem i sig. 
 
Härefter undersöks och diskuteras, hur ett dylikt system skulle kunna använ-
das operativt sett i den svenska försvarsmakten. Den undersökningen börjar 
med en beskrivning av den svenska ledningsfilosofin med betoning på framti-
den och det nätverksbaserade försvaret. Här återfinns även en undersökning 
av hur det framtida slagfältet kan komma att gestalta sig. 
 
Senare genomförs en resultatanalys av de grundfakta som framkommit i den 
deskriptiva undersökande delen. Den analysen är inriktad mot att analysera de 
operativa nyttorna av ett markmålbekämpande robotsystem. I den avdelningen 
genomförs även en analys angående frågeställningarna.  
 

                                                 
25 Jarrick Arne, Josephson Olle. Från tanke till text. Sid. 34-37. Studentlitteratur 1996.  
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Avslutningsvis innehåller syntesen en normativ del där diskussionen kretsar 
kring markmålbekämpande robotsystem ombord på örlogsfartyg. 
 
Det källmaterial som används i uppsatsen består till största delen av rapporter, 
undersökningar, utredningar och andra publikationer. Materialet är till över-
vägande delen författat och utgivet av de svenska statsmakterna eller statliga 
verk så som försvarsmakten eller försvarets materielverk. I de fallen måste 
materialet betraktas som äkta och härstammar från primära källor. De flesta av 
de använda dokumenten är relativt färska men en del hänvisningar förekom-
mer dock till källmaterial som är ett par år gamla. I vissa fall tar det sig ut-
tryck i att exempelvis prediktioner angående hur framtidens förhållanden, 
statsmakter emellan inte stämmer med dagens verklighet. 
 
Till viss del används även källor som är av äldre karaktär. I de fallen består 
materialet till största delen av militärteoretiska tänkare som idag anses som 
klassiska och som har bildat skola i dagens militära utbildningssystem. Det 
materialet är förvisso äldre men måste anses som tillförlitligt av hävd. 
 
Slutligen har även ett mindre antal källor hämtade från Internet använts. I de 
fallen består källorna av väletablerade militärvetenskapliga sidor. Liknande 
sidor används av institutioner runt om i världen och måste därför anses som 
tillförlitliga. 
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2.  Teorianknytning 
Två huvudsakliga teorianknytningar används i uppsatsen. Teorierna kring det 
”nätverksbaserade försvaret” (NBF) och teorierna kring ”manöverkrigstän-
kandet”. Avsikten med kapitlet är att läsaren skall få förståelse för hur dessa 
två teorier kan påverka vårt framtida försvars utveckling samt ligga till grund 
för förståelse av principerna kring användandet av långräckviddiga 
markmålsbekämpningssystem.  

2.1  Nätverksbaserat försvar 
”En struktur innehållande ledning med beslutsstöd, informationssystem samt 
insats- och verkansfunktioner dessa är integrerade med varandra och medger 
informationsutbyte i nära realtid.”26 
 
Den första juli 1999 fattade riksdagen beslut om att Sveriges försvarsmakt 
skulle påbörja utvecklingen av ett nätverksbaserat försvar (NBF). Det nät-
verksbaserade försvaret innebär ett förändrat arbetssätt för Försvarsmakten. På 
ett mer flexibelt sätt än tidigare ska olika militära funktioner som exempelvis 
beslutsfattare, informationssystem och vapensystem kunna sammanlänkas i en 
nätverksorganisation. Den nätverksorganisationen kommer att bestå av ett 
flertal olika nätverk, de som idag är identifierade är följande:27 
 

• Sensornätverk 

• Kommunikationsnätverk 

• Informationsnätverk 

• Sociala nätverk 
 
Tanken bakom är att informationen i de olika nätverken skall kunna samman-
ställas och ge en gemensam lägesbild. En lägesbild som dessutom är i det 
närmaste sekundaktuell. Varje chef eller enhet som är inkopplad i nätverket 
skall alltså ha samma information, oavsett på vilken nivå de befinner sig. Den 
som leder operationen skall i princip kunna ”skala” ner sig till enskild soldats 
nivå i nätverket för att på så sätt se samma saker soldaten gör. På samma sätt 
skall en lägre chef, om han är behörig, kunna ”skala” upp sig för att se läges-
bilden som visar hur hela operationen genomförs. Genom att använda sig av 
de olika nätverken ges alltså möjlighet att koppla upp sig mot andra enheters 
resurser och ta del av den information dessa kan ge. Exempelvis kommer en 
korvett till sjöss att kunna använda sig av en aerostat och därigenom öka sin 
egen omvärldsuppfattning. Härigenom behöver den heller inte använda sina 
egna transmitterande anläggningar och kan på så sätt undgå upptäckt. På 
samma sätt blir det alltså möjligt att, direkt eller indirekt, använda sig av andra 
                                                 
26 Årsrapport från perspektivplaneringen rapport 5. underbilaga 2. sid.6. Försvarsmakten 
2002. 
27 Brehmer Berndt. Klassiska problem för framtida chef. FOI Framsyn nr. 4 2002. Sid.14-15. 
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enheters vapenresurser. En långt framgrupperad enhet som upptäcker ett vik-
tigt mål kan med andra ord ”kalla in” eld i målet från de vapenbärande platt-
formar som har porté att nå fram, oavsett om elden kommer från armé, marin 
eller flygvapenplattformar. De är en del av den gemensamma striden.28 

2.2  Manöverkrigföring 
”Syftar till att bryta en motståndares stridsvilja snarare än hans fysiska förmå-
ga dess motsats är utnötningskrig. Manöverkrig kan också beskrivas med föl-
jande principer: 
 

• En strävan att vinna över motståndaren med begränsad strid, eller 
t.o.m. utan strid, genom att uppträda så intelligent och kraftfullt att 
motståndaren försätts i en ohållbar situation och ger upp. 

• Skapa överraskning genom lednings- och underrättelseövertag, vilse-
ledningsåtgärder och genom att våga avvika från konventionellt hand-
lingsmönster. 

• Skapa ledningsövertag genom att störa motståndarens beslutsprocess 
och säkerställa egen. 

• Slå sig igenom motståndarens linjer utan att nödvändigtvis slå hans 
förband. Avgörande strid och seger skall inte sökas i motståndarens 
front utan i hans bakre grupperingar. 

• Åstadkomma samordning av egen verksamhet samt skapa friktion, 
oordning och kaos hos motståndaren”.29 

 
Ovanstående stycke är hämtat direkt ur ”Nomen FM”, och förklarar kortfattat 
vad begreppet ”manöverkrigföring” betyder och hur det skall tolkas i den 
svenska Försvarsmakten. Om ovanstående stycke läses med tankarna mot 
långräckviddiga precisionsbekämpningssystem passar det begreppet in på de 
flesta av strecksatserna. 
 
Manöverkrigföring eller manöverkrigstänkandet är en hörnsten i den svenska 
Försvarsmaktens ledningsfilosofi, och har så varit under lång tid. Själva 
grundtanken bakom manöverkrigföringen är att framgång med striden 
kan/skall nås utan att fiendens huvudstridskrafter behöver mötas. Syftet är 
alltså att nå framgång genom att systematiskt undvika konfrontation där fien-
den är stark och istället systematiskt utnyttja dennes svagheter.30 
 
Det primära är inte att slå eller förstöra motståndarens resurser utan det hand-
lar istället om att kunna bryta ner motståndarens moral och vilja till att fortsät-
ta striden. För att klara av detta är det en nödvändighet att kunna ta, och behål-
la, initiativet för att på det sättet ständigt tvinga motståndaren att parera våra 
åtgärder i stället för tvärt om.31  
                                                 
28 Brehmer Berndt. Klassiska problem för framtida chef. FOI Framsyn nr. 4 2002. Sid.14-15. 
29 Nomen FM. För att få en maritim definition av manöverkrigföring hänvisas till Christopher 
Werner. Den blå boken. Sid. 101-106. Försvarshögskolan 2003.  
30 Grundsyn Ledning. Sid. 9. Försvarsmakten 2001. 
31 Militärstrategisk doktrin. Sid. 86. Försvarsmakten. 2002. 
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Kraftsamling är ett centralt begrepp då manöverteorier studeras. Kraftsamling 
skall ske där motståndaren är som mest sårbar och där våra möjligheter att nå 
ett avgörande är så goda som möjligt.32 Här är motståndarens bakre linjer där 
framförsel av material till de stridande förbanden pågår, viktigt att kunna på-
verka. Här finns dessutom ofta viktiga ledningsresurser i form av olika led-
ningscentraler, sambands- och stridsledningssystem, start- och landningsba-
nor, hamnanläggningar mm placerade. Striden på djupet är viktig redan idag33 
och kommer att bli än viktigare i framtiden. 

2.3  Koppling mellan teori och uppsats 
Manöverkrigsteorin tätt kopplat till teorierna kring det nätverksbaserade för-
svaret är den dörr som öppnar möjligheterna till uppsatsens analys. I framti-
dens nätverksbaserade försvar kommer inte striden att ske samordnat mellan 
de olika försvarsgrenarna. Striden kommer att föras gemensamt av de tre för-
svarsgrenarna. Alla stridande enheter kommer att ha en gemensam lägesbild 
och en gemensam lägesuppfattning. Dessutom kommer det att finnas möjlig-
het att utbyta sekundaktuell information via de olika nätverken34 som ingår i 
systemen. Med andra ord kommer även vapensystemen att kunna sättas in 
gemensamt eller användas för att understödja någon annans strid. Ett örlogs-
fartyg kommer alltså att kunna understödja markstriden på djupet med hjälp 
av sina långräckviddiga markmålsrobotar. Syftet med det är att kraftsamla den 
gemensamma slagförmågan till avgörande punkter där motståndaren är som 
mest sårbar eller svagast.  
 
Manöverkrigsteorierna talar mycket om att bekämpning av motståndaren bör 
ske där han är som svagast eller sårbarast. Ofta är det i hans bakre linjer där 
förnödenhetstransporter går, uppladdning och vila genomförs samt ledning på 
högre nivå sker. Motståndarens egna långräckviddiga system är även de ofta 
placerade i en tillbakadragen position. Kopplingen till manöverkrigsteorin är 
just att med långräckviddiga system kommer vi att inneha förmåga att bekäm-
pa motståndaren på djupet. 

                                                 
32 Clauzewitz Carl von. Om kriget bok III kap. XI. Sid. 174. Bonniers bokförlag 1991. 
33 Se exempelvis på kriget mellan USA/GB, och Irak under våren 2003 där striden på djupet 
påbörjades före markangreppet.  
34 Se pkt. 2.1 Nätverksbaserat försvar. 
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3.  Bakgrundsbeskrivning 
Syftet med kapitlet är att ge läsaren förståelse för den politiska och militära 
diskussion som kan ligga till grund för anskaffandet av långräckviddig be-
kämpningsförmåga. Den politiska argumentationen grundar sig mest på poli-
tiska bedömningar angående den säkerhetspolitiska utvecklingen både i Sveri-
ges närområde, men även i ett globalt perspektiv från idag och inom en över-
skådlig framtid. Den militära argumentationen är mestadels hämtad ur de per-
spektivplaner, vilka genomförs i syfte att kunna inrikta försvarsmakten och 
dess förmåga i ett 15-25-årigt perspektiv. Dessa perspektivplaner kan liknas 
vid en militär önskelista som statsmakterna senare kan ha till grund för att 
styra försvarsmakten långsiktigt. 

3.1  Politisk vilja  
Sedan en tid tillbaka är det försvarsberedningen som svarar för samrådet mel-
lan regeringen och riksdagspartierna, angående den långsiktiga inriktningen 
av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Det innebär i praktiken, att det är 
försvarsberedningen som följer den internationella försvars- och säkerhetspo-
litikens utveckling samt ger sin syn på den, tillsammans med sin syn på de 
förslag som kommer från regering till riksdag. Bland det första som bered-
ningen konstaterar i sin rapport35, är att det inom överskådlig framtid inte 
föreligger något hot för militär invasion eller något större anfall mot Sverige. 
Vad som avses med ”inom överskådlig framtid” måste antas vara den tid som 
de militära underrättelsekällorna, tillsammans med övriga källor, med tillräck-
lig säkerhet kan prognostisera framtidens militära hot mot landet. Samtidigt 
framhåller försvarsberedningen att det inte går att utesluta att militära reella 
hot mot Sverige kan växa upp igen,36 men i sådana fall sker detta på lång sikt.  
 
Det är fortfarande så att civilbefolkningen oftast drabbas mycket hårt av mili-
tära insatser. I Sverige har alltid folkrätten varit ett givet villkor vid all krigfö-
ring. Försvarsberedningen betonar i sin rapport att det skall gälla även i fram-
tiden.37 Samtidigt betonas att det inte kommer att gå att utesluta extrema situa-
tioner där FN:s säkerhetsråd är blockerat av t.ex. veto eller hot om sådant i 
framtiden. Grova kränkningar av mänskliga rättigheter kan då komma att leda 
till ingripanden med militära medel. Vid sådana tillfällen, där en aktion utan-
för FN:s ram genomförs, är det av yttersta vikt att de militära insatserna inne-
bär så lite störningar på civilbefolkningen som möjligt, s.k. ”Collateral dama-
ge”38 måste undvikas. För att klara av det måste de vapensystem som används, 
antingen ha reducerad verkan, eller (måste insatserna) vara så pass exakta att 
endast det militära mål som avsetts slås ut träffas. Detsamma gäller naturligt-

                                                 
35 Gränsöverskridande sårbarhet – Gemensam säkerhet. Sid. 15. Rapport från 
försvarsberedningen Ds 2001:14.  
36 Ibid. Sid. 211. 
37 Ibid. Sid. 26.  
38 Sidoordnade skador. 
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vis då militära operationer inom FN:s säkerhetsråds ram genomförs, och fram-
för allt då s.k. ”kapitel VII-operationer39”.  
 
Frågor angående totalförbud för vissa konventionella vapensystem har alltmer 
kommit på agendan i de internationella säkerhetspolitiska diskussionerna. 
Bakgrunden till detta är att det har konstaterats att det är dessa vapentyper 
som oftast bidrar till de största personskadorna i krisområden. Vapensystem 
som är lätta att transportera, små i sin utformning men oerhört skadliga, disku-
teras idag att antingen totalförbjudas eller kraftigt reduceras i antal och kon-
trolleras på ett bättre sätt än tidigare. Ett exempel på en sådan vapentyp är de 
antipersonella minorna som totalförbjudits i Ottawakonventionen40. Ytterliga-
re liknande vapensystem är inte svåra att finna, gemensamt för dem är att de 
finns tillverkade i stora antal, är lätta att handha och transportera och mycket 
svåra att ha fullständig kontroll över. Dessutom utgör de en konfliktbidragan-
de orsak i regioner med latenta konflikter. 
 
Redan i sin rapport, Ds 1999:2, konstaterar försvarsberedningen att hoten från 
nukleära, biologiska och kemiska vapen även i framtiden kommer att vara 
påtagliga. Dessutom konstateras det nu, att hoten inte enbart kommer från 
stater utan dessutom från andra organisationer eller samfund som lyckats 
komma över dessa vapentyper.41 Även om Sverige som nation inte kommer 
att vara direkt hotat, kan definitivt svenska medborgare komma att bli hotade 
av dylika vapen i framtiden. Detta gäller för samtliga tre vapentyper. C-
stridsmedel har redan använts vid en terroristattack mot Tokyos tunnelbanesy-
stem, biologiska stridsmedel spreds efter terrorattacken mot World Trade Cen-
ter i New York. Det enda av de tre typerna som samhället inte varit utsatt för 
ännu är nukleära stridsmedel, det är enligt experterna dock endast en tidsfråga 
eftersom det finns vetskap om saknade dylika vapen i exempelvis attachéväsk-
form från forna Sovjetunionen. De kan mycket väl finnas i händerna hos ex-
empelvis terroristorganisationer. 
 
Dagens samhällsstruktur bygger i allt större omfattning på infrastruktur som är 
känslig för fysisk påverkan. Järnvägar, ordinarie vägnät, elnät m.m. är exem-
pel på infrastruktur som även ofta är tätt samanknutet med informationstekno-
logi i form av automatiska växelsystem, övervakningssystem och dylikt. Ut-
vecklingstendensen tyder på att dessa system, var för sig, dels innehåller en 
ökande grad av teknik och dels bygger på en alltmer avancerad teknik. Dess-
utom går trenden mot att de olika systemen i allt högre grad blir beroende av 
varandra. En annan trend är att ägandet av de olika systemen blir mer och mer 
utspritt mellan olika aktörer i samhället, vilket i sin tur ger en lättare åtkomst 
till känsliga punkter och information om de olika strukturerna. Det är inte en-
bart en trend som är synlig inom de civila delarna av samhället, även för-

                                                 
39 Kapitel VII i FN-stadgan talar om insatser för fred och säkerhet där visst våld förutom våld 
i självförsvar får användas, s.k. ”fredsframtvingande operationer”. 
40 Gränsöverskridande sårbarhet – Gemensam säkerhet. Sid. 30. Rapport från 
försvarsberedningen Ds 2001:14.  
41 Ibid. Sid. 99-111. 
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svarsmakten blir mer och mer beroende av ”störkänsliga system”, dessa sy-
stem har dock en större robusthet än övriga samhällets.42 
 
Den framtida globala försvarspolitiska utvecklingen har ansetts gå mot att EU 
i framtiden mer och mer vill agera självständigt. Utvecklingen av politiska- 
och militära krishanteringsinstrument inom unionen kommer i framtiden att ge 
oss ett mer jämbördigt förhållande till framför allt USA, men även Asien. Den 
framtida transatlantiska länken kommer mer att präglas av partnerskap än av 
Amerikanskt ledarskap43. Även om risken för att konflikter skall blossa upp i 
vårt närområde är liten, betyder inte det att regionala konflikter inte kommer 
att finnas i ett globalt perspektiv. Sverige skall aktivt delta, tillsammans med 
andra stater, för att förebygga, förhindra och aktivt stoppa sådana oroshär-
dar44. Av den orsaken utesluts inte att Sverige i framtiden kommer att vara 
medlem, eller samverka med en eller flera säkerhetspolitiska organisationer. 
 
Diskussion 
Ur ovanstående undersökning av försvarsberedningens rapport går naturligtvis 
att dra ett flertal slutsatser. Den viktigaste är kanske den att politiker ogärna 
skriver svart på vitt om de vill eller inte vill att försvarsmakten skapar förmå-
ga till långräckviddig markmålsbekämpning. Skall slutsatser dras gäller det 
ofta att kunna läsa mellan raderna. Dessutom skall beslut om vilka system 
försvarsmakten skapar och använder inte ske på politisk nivå. 
 
Den slutsats som kan dras ur resonemanget kring bedömningarna om vilken 
krigsrisk landet befinner sig i just nu, är att det nu finns tid för Sverige att 
genomföra de, grundläggande och stora, förändringar som krävs för att lång-
räckviddiga bekämpningssystem skall kunna användas i den gemensamma 
striden. Här avses då framför allt det nätverksbaserade försvaret tillsammans 
med den militära doktrinella utvecklingen. 
 
I resonemanget kring att vi i framtiden kan komma att få agera utanför ett FN-
mandat, kan viljan till militära insatser med möjlighet till ytterst begränsade 
sidoordnade skador skönjas Vilket talar för anskaffandet av markmålsrobotsy-
stem. 
 
Robotsystem med markmålskapacitet är relativt skrymmande system som 
dessutom är så pass tekniskt avancerade att specialkompetens krävs för att 
handha dem. Dessa system skulle vara enkla för ägarna att kontrollera och 
dessutom mycket svåra för en o-auktoriserad ”ägare” att gömma eller använ-
da.  
 

                                                 
42 Gränsöverskridande sårbarhet – Gemensam säkerhet. 113-118. Rapport från försvarsbe-
redningen Ds 2001:14. Sid.  
43 Ibid. Sid. 207. Mot bakgrund av de splittrade europeiska reaktionerna på konflikten mellan 
koalitionsländerna USA/GB, och Irak under våren 2003 kan det ifrågasättas om det verkligen 
kommer att bli så som försvarsberedningen förutspår här. 
44 Ibid. Sid. 212. 
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Då NBC-vapen45 och samhällets sårbarhet vad avser olika typer av infrastruk-
tur diskuteras är det kanske lite svårare att hitta argument som talar för mark-
målrobotsystem. Ett ofta använt talesätt är att ”anfall är bästa försvar”. Med 
det avses inte att vi skall anfalla andra nationer utan att hotet om anfall kan 
vara ett bra försvar.46 Om den potentielle angriparen vet att vi förfogar över 
långräckviddiga vapen med precisionskapacitet kan detta faktum få honom att 
avstå från ett angrepp.47 Skulle ett angrepp ändå genomföras, har vi förmågan 
att slå tillbaka mot hans strategiska och operativt viktiga punkter. 
 
Sveriges försvarsmakt ställs nu om för att fullt ut kunna delta i gemensamma 
internationella operationer, det är den uttalade politiska viljan. Om den poli-
tiska viljan att vi skall anskaffa långräckviddiga markmålsbekämpande robot-
system finns, kan vara tvetydigt. Sveriges försvarsmakt har dock fått i uppgift 
av statsmakterna att utreda dylika system, vilka förmågor de ger och hur de 
kan användas, kommer då den militära förutsättningen till förverkligandet av 
dessa system att finnas i framtiden?  

3.2 Militär förutsättning 
Fram till idag har våra örlogsfartyg varit dimensionerade för strid från skär-
gård och kust mot havet. För att kunna uppträda dolt i våra djupa skärgårds-
områden har fartygen måst byggas mindre48 och grundgående, det egenskydd 
som ett större örlogsfartyg har inbyggt, tack vare sin storlek, har ändå funnits 
eftersom vi har kunnat utnyttja de stora skärgårdsområdena till skydd. Under 
senare år har dock trenden gått mot att vi måste ha större uthållighet och fram-
för allt betydligt större användbarhet, även mot operativ nivå. Inte minst det 
ökade kravet på internationell tjänstgöring har medfört detta. I och med kor-
vett Visby har vi tagit steget mot något större fartygstyper som bättre klarar 
kraven på allsidighet, uthållighet och sjöduglighet. Morgondagens fartygssy-
stem kommer att vara utmärkta plattformar både för ledning och underrättelse-
inhämtning men även för insatser från sjön mot land. 
 
Vid en studie av internationella markstridsförband har det visat sig att utveck-
lingen går mot utbyggnad av olika koncept som baseras på nätverksmiljö.49 
Samma utvecklingstrend gör även att framtidens markoperationer kommer att 
vara försvarsmaktsgemensamma i betydligt större utsträckning än idag, strids-
krafter från både flygvapnet och marinen kommer alltså att vara delaktiga i 
markstriden i framtiden. Studien visar även att förlusttåligheten kommer att 
minska betydligt i framtiden samt att viljan att acceptera kollaterala skador 
dessutom blir mindre inom markstridsförbanden. Expeditionskrigföring50 
kommer att bli ett betydligt mer bekant begrepp för morgondagens markstrids-
förband än det är idag. Andelen utlandsexpeditioner kommer att öka markant 

                                                 
45 Nukleära, Biologiska och Kemiska vapen ( NBC engelsk förkortning). 
46 JFR. Den Amerikanska avskräckningsteorin. 
47 FoRMA/PE. Sid. 89. 
48 Sett ur ett internationellt perspektiv. 
49 Rapport nr. 6 från perspektivplaneringen. PERP Rpt. 6. Sid 121. Försvarsmakten 2002. 
50 Krigföring på annan plats än den i hemmamiljö. ”Out of area operations” 
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vilket för med sig krav på operativa understödsförmågor51 med kapacitet till 
strategisk förflyttning, vilket de sjögående förbanden kan inneha. Dagens 
svenska markstridssystem baserar sin strid till största delen på system för di-
rekt52 bekämpning. I framtiden kommer en allt större del av bekämpningsför-
mågan inom markstridsförbanden att baseras på system för indirekt bekämp-
ning. 
 
Mot bakgrund av bl.a. införandet av NBF skall en studie av långräckviddiga 
bekämpningssystem genomföras inom försvarsmakten, avsikten är att få för-
djupad kunskap inom området.53 Bakgrund till studien är att då fördjupnings-
områdena markbaserade bekämpningssystem, beväpnad helikopter, obeman-
nade farkoster, JAS 39 fortsättning, ubåtsförband och slutligen ytstridsförband 
studerats. Har det visat sig att samtliga dessa system kan vara potentiella va-
penbärare vid markmålsbekämpning. Ytterligare kunskapsinhämtning behövs 
dock54. Syftet med fördjupningsarbetet är bl.a. att utreda vilka möjligheter och 
begränsningar de olika systemen har till verkan med långräckviddig bekämp-
ning. Härvid skall hela konfliktskalan, förmåga till graderad verkan samt möj-
lighet till inteoperabilitet även studeras. Därtill skall frågan avseende vilken 
tillgänglighet och redundans olika system har studeras, men även hur andra 
länder hanterar markmålsbekämpning. Det krävs också en analys av vilka 
måltyper som skall bekämpas, i vilket syfte och vad det kräver för resurser för 
att ge tillräcklig operativ effekt. Analysen kommer att genomföras såväl för 
det fallet när Sverige agerar ensamt som när Sverige agerar tillsammans med 
andra länder. Framtida långräckviddiga bekämpningssystem ger nya möjlighe-
ter att kunna bekämpa en motståndares operativt viktiga tillgångar och gräns-
sättande funktioner från vitt skilda geografiska positioner. Försvarsmakten 
skall i det sammanhanget kunna kraftsamla långräckviddig bekämpning mot 
vissa punkter över hela det operativa djupet. Möjlighet att flexibelt kunna väl-
ja verkansdel efter måltyp kommer även att öka systemens användbarhet. 
Inom ramen för internationella insatser framförs krav på allt högre precision 
för att undvika att skada ickekombattanter.55 
 
Innehar då dagens och framtidens markmålsrobotsystem alla de egenskaper 
som har behandlats i detta avsnitt? För att ge svar på den frågan skall ett urval 
av robotsystem behandlas i nästa kapitel. 

                                                 
51 S.k. ”Naval fires”. British maritime doctrine. Second edition. Sid. 138. Royal Navy 1999. 
52 Vid direkt bekämpning sitter beslutsfattaren och leverantören på samma stol. Vid indirekt 
bekämpning kan de sitta separerade, beställaren kan med andra ord vara en markstridssoldat 
medan leverantören av verkanselden kan vara ett örlogsfartyg. 
53 Rapport nr. 6 från perspektivplaneringen. PERP Rpt. 6. Sid. 135-136. 
54 Ibid. Sid. 129. 
55 Ibid. Sid. 135-136. Fakta i hela stycket är hämtat ur rapporten. 
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4.  Beskrivning av markmålrobotsystem 
Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en grundläggande förståelse för 
vad en markmålsrobot är, hur den fungerar och ungefär vilka prestanda dylika 
system har. Jag har valt att beskriva fyra olika robotsystem av den enkla an-
ledningen att ge läsaren en bredare uppfattning om systemen än om endast ett 
eller två system skulle ha beskrivits. De olika systemen är uppdelade dels på 
ett välrenommerat äldre men uppgraderat system, det Amerikanska systemet 
Tomahawk (TLAM56). Ett system som är under utveckling just nu nämligen 
det svensk/tyska systemet KEPD Taurus 150/350, det systemet har jag valt att 
ta med därför att det, dels är helt modernt och dels därför att JAS 39 Gripen 
planeras att bli bestyckat med det systemet. Det helsvenska systemet robot 15 
är med därför att det är detta systemet som de svenska ytstridsenheterna är 
bestyckade med idag. I dagsläget finns inte systemet i markmålsversion men 
tillverkaren SAAB har genomfört en studie som visar att roboten relativt lätt 
kan uppgraderas till markmålsrobot. För att visa åt vilket håll utvecklingen är 
på väg har jag avslutningsvis valt att även ta med ett visionärt system, UXAV 
– modulärt insatssystem, som FOI har skissat upp. 

4.1  Markmålsrobotkoncept/SLAM 
Robot- eller raketvapen med förmåga att slå mot markmål, är egentligen en 
stor familj av olika typer av vapen. Internationellt är de samlade under be-
teckningen SLAM, vilket betyder Standoff Land Attack Missile. Det kan vara 
både raketer som är ballistiska eller glidflygande mot målet Men även robotar 
med turbojetmotorer som har förmåga att navigera sig fram till målet dolda 
genom att utnyttja terrängstrukturen. Vapnen är byggda för att kunna bära allt 
från ickedödliga till nukleära verkansdelar. Gemensamt för dem är att de vilar 
på följande teknikgrunder; 
 
• ”Precisionen för GPS57 går under de närmaste åren mot 2-5 meter. 

• Ny teknik för tröghetsnavigering ger tillgång till små och billiga sensorer 
för navigering. 

• Trenden inom sensorområdet går mot ökad upplösning för de enskilda 
sensorerna och mot integrering av olika sensorer i multisensorsystem. 

• Utvecklingen av explosivämnen under de senaste åren ger en potential till 
förbättringar av systemprestanda med 20-60 % under de kommande åren. 
Det finns också möjlighet att skräddarsy explosivämnen för olika applika-
tioner. 

• Den dramatiska utvecklingen inom navigeringsområdet gör att från om-
kring år 2010 kan meterprecision erhållas mot mål med känt läge.  

                                                 
56 ”Tomahawk Land Attack Missile” 
57 Global Position System. Amerikanskt satelitnavigeringssystem. 
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• I framtiden bedöms robotar bli mer moduluppbyggda än tidigare. Samma 

robot kan avfyras från marken såväl som från luften, dessutom kan strids-
delen vara avsedd för trupp, sjömål eller pansarmål. 

• Attackvapenutvecklingen omfattar vapen av olika klasser: 

- Styrda bomber med räckvidd 5-20 km 

- Standoffvapen av glidtyp med räckvidd 15-100 km 

- Standoffvapen med motor med räckvidd 200-300 km 

- Kryssningsrobotar med räckvidd över 1000 km”. 

Dessa tekniker är, eller kommer att bli implementerade i de robotsystem jag 
valt att beskriva. Tendensen är att teknikutvecklingen idag går snabbare och 
snabbare, komponenter till systemen blir billigare och billigare och systemen 
bättre och mer flexibla i alla avseenden. 58 

4.1.1  RBS 15 
Robot 15 är en sjömålrobot som, i sitt grundutförande (MK I), är utvecklad av 
SAAB missile systems i början av 80-talet. Idag används den i den svenska 
marinen och det svenska flygvapnet, tidigare fanns den även som ett landbase-
rat system och bars då av lastbilar som ingick i kustartilleriets robotbataljon. 
Roboten har även gått på export till bl.a. Finland och forna Jugoslavien. I 
dagsläget är även Tyskland intresserat av ett inköp av robotsystemet. Det se-
nare fallet är mest intressant eftersom Tyskland har efterfrågat ett system där 
roboten har förmåga till bekämpning av såväl sjö- som markmål. Just den spe-
cifika roboten kommer att benämnas Robot 15 MK III. 

Robot 15 

 
Bild 1. 
Denna bild visar den svensktillverkade robot 15 i sjömålsutförande det kan dock antas att den skulle se 
snarlik ut i sin markmålsbekämpande "kostym“. 

                                                 
58 Framtida markmålsbekämpning. Bilaga 2 till delrapport 1 Sid. 15-16. Armétaktiskt kom-
mando 2002 
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Roboten kan alltså levereras från både örlogsfartyg, flygplan och landgående 
fordon. Skillnaden är att då den skjuts från flygplan behövs ingen startmotor-
raket. Tack vare sin litenhet torde det vara fullt möjligt att modifiera roboten 
så att utskjutning från ubåt skulle vara möjligt. 
 
Roboten har, i MK III utförandet, en räckvidd på ca 200 Km och drivs av en 
turbojetmotor i en fart som ligger strax under ljudhastigheten. Den är extremt 
lågtflygande i sitt sjömålsutförande och har ett stort antal ”waypionts” samt 
förmåga att flyga över terräng. Även MK III skall anses som en sjömålrobot 
men med förmåga att skjutas mot landmål, vilket är viktigt att komma ihåg i 
diskussionen. Detta innebär rent konkret att roboten inte kommer att ha någon 
terrängföljningsförmåga och endas kommer att kunna skjutas mot ett X och 
Y-läge. Den har heller ingen förmåga till ”måldiskriminering” genom någon 
form av bildalstrande målsökare som andra system har.  Dessutom är verkans-
delen optimerad för att användas mot sjömål i sitt nuvarande utförande vilket 
innebär att roboten inte kommer att kunna användas mot alla typer av mark-
mål.59 
 
4.1.2  Taurus /KEPD 
Till skillnad från Robot 15 är rubricerat robotsystem ett system som är utveck-
lat för att användas mot markmål. Detta innebär naturligtvis vissa problem då 
systemet skall bäras av örlogsfartyg, exempelvis måste en avvägning förmod-
ligen göras avseende hur stor andel sjömålsrobotar kontra markmålsrobotar 
fartyget skall ta med sig ut till sjöss. Med tanke på hur denna robot är desig-
nad kan dessutom vissa problem uppstå eftersom inte samma emballering kan 
användas till denna robot som används till exempelvis fartygets sjömålsrobo-
tar. Roboten är förmodligen inte heller möjlig att skjutas från ubåt utan att 
större modifieringar av fartyget måste göras.  
 
Taurus/KEPD är en familj av kryssningsmissiler som håller på att utvecklas 
just nu. JAS 39 Gripen avses bli utrustad med den mindre roboten KEPD 150. 
Diskussioner pågår dock om den större roboten KEPD 350 inte skall väljas 
trots allt.  
 
Roboten kan, i projektstadiet, skjutas både från flygplan och också landfor-
don, vilket innebär att den även skulle kunna skjutas från örlogsfartyg.  
 
Det handlar om en underljudsrobot som har en reguljärt utformad flygkropp 
med två vikbara vingar. Framdrivningen består av en turbojetmotor och skill-
naden mellan 350-modellen och 150-modellen är räckvidden där siffrorna 
visar antalet kilometer roboten kan färdas fram till målet. 

                                                 
59 Efter samtal med bl.a. Övlt Lennart Lindqvist under vecka 9. 2003. 
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Bild 2. 
Bilden visar Taurus KEPD 15060 som är en av två möjliga robotar i samma familj, den större varianten 
Taurus KEPD350 har större lastkapacitet och flyger upp till 350 km innan den träffar sitt mål. Denna 
mindre varianten flyger upp till 150 km fram till målområdet. 
 
Navigeringen genomförs med hjälp av ett kombinerat GPS-system som stöttas 
av terrängnavigering och radaraltimeter för höjdhållning. Målsökaren består 
av en IR-målsökare i kombination med radarmålsökare där IR-målsökaren 
även stöttar terrängnavigeringsystemet med inmätning av waypoints. Ett antal 
olika stridsdelar kan väljas för insatts mot olika måltyper. Allt från stora en-
hetsladdningar med riktad sprängverkan avsedda att verka mot hårda mål så 
som bunkrar eller dylikt, till ett flertal substridsdelar eller en kombinations-
stridsdel.61 
 
Idag studeras även ett framtidsalternativ till KEPD 350. Alternativet har i 
princip samma prestanda som sin ursprungsmodell men ett mycket större antal 
varianter av stridsdelar studeras. I den framtida versionen skall roboten, och 
dess substridsdelar, även kunna kommunicera med en UAV som i sin tur står i 
direktkontakt med en ledningscentral. Detta ger möjlighet att direkt utvärdera 
en genomförd insats men även att avbryta en påbörjad insats, exempelvis om 
risk för stora kollaterala skador upptäcks62. 
 
4.1.3  Tomahawk 
Tomahawk BGM-109 som är dess fullständiga namn är en beprövad mark-
målsrobot som finns i en uppsjö av olika uppgraderingar. Systemet är ett all-
vädersystem som kan skjutas från både ubåtar och ytfartyg. Det är detta robot-
system som skördat stora framgångar både i Afghanistan och också i Irak un-
der de senaste femton åren.  
 

                                                 
60 Utvecklas i ett samarbete mellan Sverige och Tyskland 
61 http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/taurus.htm 
62 Alvå Peter, Andersson Folke, Steinvall Ove. Ledning och styrning av samverkande robotar. 
Sid. 15-19. 
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Roboten startas med hjälp av samma typ av startraketmotor som Robot 15. Så 
fort farten är hög nog övertas framdrivningen av en liten turbojetmotor. Robo-
ten navigeras till målområdet med hjälp av GPS och en digital kartbild som 
jämförs med infraröda bilder av utvalda terrängavsnitt, dessutom har roboten 
en automatisk kontroll av ”time of arrival” kontroll vilket ger möjlighet att 
träffa samma mål med flera robotar simultant utan att robotarna behöver fär-
das i kolonn fram till målområdet.  
 
Initialt användes roboten enbart för bekämpning av välkända och väl inmätta 
ej skyddade anläggningar. Idag har dock systemet utvecklats så pass att det 
även lämpar sig för anfall mot skyddade mål som dessutom är tidskritiska. Yt- 
respektive ubåtar har olika system för att skjuta roboten. På ytfartyg är robo-
ten vertikalstartande vilket sparar utrymme, och på ubåtar skjuts roboten från 
torpedtuberna och kan därför förvaras i samma utrymme som ordinarie torpe-
der förvaras i.  
 
Verkansdelen kan bestå av både konventionella- och nukleära stridsdelar. 
 

SLAM BGM-109 Tomahawk 
 

 
 
Bild 3. 
Bilden visar den amerikansktillverkade SLAM BGM-109 Tomahawk. 
 
Framtidens Tomahawkrobot kommer att benämnas block IV men även en 
block V finns på ritbordet. Dessa robotar kommer framför allt att få förbättra-
de prestanda i vad avser flexibilitet, noggrannhet men även verkansförmåga. 
Exempelvis kan block IV omprogrammeras för nytt uppdrag då den befinner 
sig i robotbanan. 
 
Tomahawk är cirka fem och en halv meter lång utan boosterraket och sex 
komma tre meter med. Den väger 1500 kilo och har en diameter på dryga 51 
centimeter (Samma som de flesta västerländska torpedtuberna). Roboten har 
en räckvidd på drygt 1100 kilometer i en fart som ligger strax under ljudhas-
tigheten.63 

                                                 
63 Internet. http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm 
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4.1.4  Visionärt system UXAV – modulär insatsfarkost 
”Systemet består av en långräckviddig autonom insatsfarkost med startvikt 
1000-2000 kg anpassad för start från stridsflygplan, stridsfartyg, ubåtar och 
marksystem. Längden är ca 5 meter och vingbredden ca 2,5 meter (utfällda 
vingar). Systemet har en modulbaserad system- 118 uppbyggnad, där bland 
annat följande typer av delsystem kan konfigureras: Målsökare, nyttolast, 
vingar, energilagring, startbooster. Insatsfarkosten har mycket låga signaturer. 
Systemet har en räckvidd från 150 km upp till 1500 km beroende på konfigu-
rering av systemet. Framdrivning sker med turbojetmotor som ger underljuds-
hastighet. Vid start från stridsfartyg, ubåtar och marksystem används en start-
booster. Vid konfigurering för lång räckvidd tillförs ytterligare moduler för 
energilagring (drivmedel) och vingmodulen byts ut. Systemet har förmåga till 
terrängföljning på låg höjd. Navigering utförs med hjälp av ett 
GPS/tröghetsnavigeringssystem stöttat av terrängreferensnavigering. En stor 
mängd terrängdata kan lagras i systemet. Systemet kan utnyttjas för bekämp-
ning av fasta och rörliga mål, för utläggning av sensorer, för spaning och ut-
pekning av mål i realtid osv. Systemet kan utnyttjas för att slå ut materiel utan 
att motståndarens personal skadas (NLW64). När roboten skall träffa målet vid 
en given tidpunkt regleras anflygningen och farten, så att denna tidpunkt upp-
nås. Detta möjliggör samtidig attack av flera robotar mot samma mål. Insats-
farkosten är ansluten till nätverket via en datakommunikationslänk. Då robo-
ten flygs med lång räckvidd måste någon form av länkterminal på hög höjd 
användas. Flera insatsfarkoster i ett målområde kan kommunicera med var-
andra för autonom lokal insatsoptimering och insatsledning i målområdet.” 65 

4.2  Slutsatser markmålrobotar 
Sammanfattningsvis kan sägas att det alla redan idag finns ett stort anta opera-
tiva robotsystem. Den punktlista som visas under punkten 4.1 och som skall 
visa på hur teknikutvecklingen går framåt verkar alla redan vara inaktuell. Vid 
utvecklandet av dylika system är det naturligtvis en mängd olika parametrar 
som blir betydelsefulla för hur slutprodukten kommer att se ut. Det ameri-
kanska konceptet Tomahawk är det robotsystem som är mest välrenommerat. 
Det är dock helt och hållet uppbyggt för att användas från stora enheter, där 
plats finns både för vertikalstartande system och för kompletterande sjömåls-
robotar, eftersom Tomahawk inte är tillverkad för det ändamålet. Samma sak 
gäller för KEPD/Taurus-systemet. Det bästa alternativet för dagens örlogsfar-
tyg verkar vara en utveckling av det svenska robot 15-systemet. Anledningen 
till det är att den roboten skulle kunna användas mot både sjö- och landmål, 
ingen prioritering i lastalternativ behöver alltså göras. Roboten borde dessut-
om gå att konstruera så att den kan skjutas även från ubåtar, utan att några 
större modifieringar behövs göras varken på robot eller på fartyg. Inte heller 
att få bra terrängföljning, navigering och stridsdel torde vara en omöjlighet. 
 

                                                 
64 Non-Lethal Weapon. 
65 FoRMA/PE sid. 117. Det här stycket är direkt kopierat från rapporten. Anledningen till det 
är att texten är sammanfattad och författad på ett sådant sätt att endast de viktigaste fakta 
framkommer. Ett försök till sammanfattning ter sig enbart som en dålig plagiering. 
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Vilken systemlösning som väljs bör naturligtvis vara en produkt av vad sy-
stemet är tänkt att användas till, med andra ord ha för uppgift. Systemuppgif-
ten varierar naturligtvis beroende på vilka säkerhetspolitiska och militärstrate-
giska viljor som styr det operativa användandet av robotsystemet. 
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5.  Operativ användning av markmålrobot-
system 

Syftet med det här kapitlet är att undersöka och diskutera om markmålrobot-
system passar in i de svenska operativa koncepten. Undersökningen belyser 
det traditionella svenska sättet att leda stridskrafter på. Men tittar framför allt 
närmare på dagens ledningsfilosofi och även i viss mån de utvecklingstrender 
som kan skönjas. Dessutom undersöker kapitlet hur slagfältet kommer att ge-
stalta sig i framtiden och vilken nytta långräckviddiga bekämpningssystem 
med markmålkapacitet skulle kunna göra där. 

5.1  Svensk ledningsfilosofi 
Uppdragsledning 
Det traditionella sättet att leda stridskrafter i den svenska försvarsmakten har 
varit principerna kring uppdragstaktiken. Den uppmärksamme konstaterar att 
överskriften på det här stycket inte rimmar med detta. Den här uppsatsen un-
dersöker markmålrobotsystem ombord på örlogsfartyg kopplat till operativa 
principer. Traditionellt gjorde Clausewitz skillnad mellan taktik och strategi 
där ”taktiken är läran om stridskrafternas användning i strid och strategin 
läran om stridens utnyttjande för att nå krigets syften”66. Han talar inte alls 
om operationer som ett begrepp67. Vår svenska indelning har i mångt och 
mycket följt denna lära varför begreppet operationer, då i avseendet gemen-
samma operationer i strid som begrepp, och inte nivåindelning på militära 
förband, har kommit att dominera. Det är först på senare år då tankarna kring 
det nätverksbaserade försvaret kommit på tapeten på allvar som även tankarna 
kring begreppet kommit att syfta på att föra operationen som en försvars-
grensgemensam strid där synergieffekter av att kunna samordna insatser från 
samtliga tre försvarsgrenar kan åstadkommas.  
 
– Av den anledningen vill jag påstå att vi idag bör tala om begreppet 
uppdragsledning i stället för uppdragstaktik.  
 
Det är emellertid fastställt i den militärstrategiska doktrinen att begreppet skall 
vara uppdragstaktik68. Det som är utmärkande för uppdragstaktiken är att den 
chef som skall leda genomförandet av en operation också skall få planera hur 
det skall ske i mesta möjliga mån. Uppdragsgivande chef skall alltså ställa en 
uppgift, tilldela resurser och eventuella handlingsregler. Men lämna så mycket 
som möjligt av hur genomförandet skall gå till åt sina underlydande chefer. 
Den ledningsprincipen ställer höga krav på initiativkraft, individuellt ansvars-
tagande och ömsesidigt förtroende mellan olika chefer. Det är framför allt 

                                                 
66 Clausewitz Carl von. Om kriget bok II kap. I sid. 88.  Bonniers bokförlag 1991 
67 ”Operationer är en sammanfattande benämning på en följd av förflyttningar och strider på 
marken, till sjöss eller i luften jämte den verksamhet i övrigt inom försvarsmakten som syftar 
till att nå ett bestämt mål inom ett sammanhängande geografiskt område – operationsområ-
det.” Operativ nomenklatur för försvarsmakten 1998. 
68 Militärstrategisk doktrin. Sid. 90. Försvarsmakten 2002.  
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kraven på ett högt tempo som manövertänkandet anmodar som fått den svens-
ka försvarsmakten att anamma uppdragstaktiken.69  
 
Mot kravet på den flexibilitet som uppdragstaktiken ger står naturligtvis kra-
vet på samordning av insatserna. Det är därför som detaljerad styrning även 
måste få förekomma inom ramen för uppdragstaktiken.70 Exempelvis kan en 
insats med markmålsrobot komma att behöva detaljstyras, helt eller delvis. 
Det bästa sättet att klara en sådan situation i framtiden borde emellertid vara 
att s.k. ”självsynkronisering” genomfördes. Vid ett sådant tillfälle skulle en 
chef på lägre nivå som har behov av understöd av markmålsrobot helt på eget 
initiativ söka upp en annan chef som har den eftersökta förmågan, söka sam-
verkan med denne och på detta sätt erhålla understöd med markmålsrobot. En 
”självsynkronisering” av slagfältet har genomförts. Dessutom har samverkan 
uppnåtts inom ramen för uppdragstaktiken. 
 
Operativa principer 
Det som framför allt skiljer de svenska operativa principerna från andra län-
ders är traditionellt sett tankarna kring totalförsvaret och en strävan efter att 
samordna civila och militära åtaganden på den operativa nivån. Något som i 
många andra länder sker på den strategiska nivån71. Till viss del har försvars-
beslutet, 1996, kommit att ändra på dessa tankar. Framför allt de operativa 
tankarna kring totalförsvaret där utgångspunkten att det vi har i våra lador är 
det vi slåss med har förändrats. Idag är de operativa tankarna i stället att vi 
skall kunna skapa resurser för krig i tid. Under tidsperioder där vårt land inte 
är under militärt hot är de operativa tankarna att vi skall vara frammåttänkan-
de och förmågeskapande för att på detta sätt ligga på förkant, d.v.s. kunna 
tyda de signaler som talar om för oss om orostider inträffar, i tid.  
 
– Hela det tankesättet kan ju faktiskt appliceras direkt på teorierna kring ma-
növertänkandet.  
 
Det faktum att vi inte längre har en stor och stark försvarsmakt kvar i våra 
lador kan betyda att den krigsavhållande effekt som det innebar är borta. 72 
Enbart storleken på vårt försvar skulle tidigare verka krigsavhållande, vad kan 
då idag verka på samma sätt? Naturligtvis går vi mot en modernare försvars-
makt än den vi hade tidigare. Detta i sig är dock inte direkt krigsavhållande, 
den förmåga en modern försvarsmakt besitter kan dock vara det. Om en po-
tentiell motståndare vet om att den svenska försvarsmakten har förmåga att 
tillfoga honom allvarlig skada på djupet kan enbart den vetskapen bli krigsav-
hållande, vilket talar för långräckviddiga vapensystem. Planeringen inom för-
svarsmakten skall dessutom utgå ifrån att ett eventuellt angrepp mot nationen 
kan komma innan vi helt hunnit anpassa oss till en ny hotbild.73 
                                                 
69 Militärstrategisk doktrin. Sid. 90. Försvarsmakten 2002. 
70 Ibid. Sid. 90. 
71 Friman Henrik, René Johan. Den operativa krigskonstens grunder. Sid. 80. Försvarshög-
skolan 2000.  
72 Ibid. Sid. 81. Försvarshögskolan 2000.  
73 Ibid. Sid. 82 
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Diskussion 
”Ett angrepp mot Sverige skall kunna mötas varifrån det än kommer”.74  
 
– Traditionellt sett har den svenska försvarsmakten klarat denna uppgift ge-
nom att finnas över hela riket. Dagens, och framtidens, mindre försvarsmakt 
kommer inte att kunna lösa den uppgiften på samma sätt. Ett sätt att lösa det 
på är att ha långräckviddig förmåga som istället når över hela rikets yta. 
 
”Vid ett angrepp över havet skall försvarsmakten inriktas mot att hindra att 
motståndaren får fast fot på svensk mark”.75  
 
– Även här har långräckviddig bekämpningsförmåga sin givna plats. Genom 
att använda dylika vapen mot motståndarens ilastningshamnar och range-
ringsplatser på hans territorium kan skadorna på egna marina enheter minime-
ras och ett högt stridsvärde upprätthållas. 
 
Ovanstående operativa principer är samtliga hämtade ur boken den operativa 
krigskonstens grunder av Henrik Friman och Johan René som i sin tur har 
hämta dem ur Sveriges försvarsmakts operativa planering år 1998. Den slut-
sats som kan dras ur deras resonemang är att långräckviddiga vapensystem 
kan fylla en stor roll i framtidens försvarsmakt sett ur en operativ synvinkel. 
 
Manövertänkande i gemensamma operationer 
Framtidens svenska försvarsmakt kommer att präglas av en allt stramare eko-
nomi.76 Effekten av detta kommer att bli en mindre försvarsmakt bestående av 
snabba lättrörliga men slagkraftiga enheter. Rörlighet har alltid varit ett nyck-
elord i teorierna kring krigföringen77, så också i framtiden. Genom att vara 
rörlig, inte bara fysiskt utan kanske framför allt i tanken, öppnar sig flera möj-
ligheter att komma innanför motståndarens beslutcykel och därigenom före-
komma honom på slagfältet.  
 
– Tidigare i uppsatsen78 har teorierna kring manöverkrigföringens principer 
diskuterats och de slutsatser som kan dras av den diskussionen är bland annat 
att manöverkrigföring inte enbart skall ses som en företeelse där fysiska ma-
növrar med förband, fartyg eller flygplan genomförs. Det handlar i lika stor 
utsträckning om att ha ett rörligt intellekt. Kort sagt, genom att genomföra sin 
egen beslutsprocess snabbare än motståndaren kan möjlighet skapas för att 
förekomma honom på stridsfältet.  

                                                 
74 OpP 98, operativ planering för försvarsmakten 1998. Denna fotnot är hämtad ur en fotnot i 
Henrik Friman och Johan René. Den operativa krigskonstens grunder. Sid. 81 (fotnot 28). 
Försvarshögskolan 2000.  
75 Ibid. Sid. 85.  
76 En trend som troligtvis kommer att hålla i sig. 
77 Clausewitz Carl von. Om kriget bok III kap. IX sid. 168.  Bonniers bokförlag 1991 
78 Pkt. 2.2. 
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Ett centralt begrepp inom manöverkrigsteorierna är att kunna nå ett avgöran-
de.79 Ett avgörande har skett då någon av de stridande parterna har nått sitt 
mål med krigföringen. Hur detta avgörande sedan ter sig kan bero på ett flertal 
variabler. Till exempel behöver inte motståndarens fysiska stridskrafter slås 
för att ett avgörande skall uppnås, avgörandet kan lika gärna ligga i att mot-
ståndarens stridsvilja upphör. Andra viktiga begrepp är tyngdpunkter och av-
görande punkter.80 Motståndarens tyngdpunkt är den eller de faktorer som 
motståndarens hela förmåga att föra krig vilar på. Går det att komma åt mot-
ståndarens tyngdpunkt på ett direkt sätt har striden vunnits. Om motståndarens 
tyngdpunkt inte går att nå direkt måste en indirekt metod väljas. Vid de tillfäl-
lena angrips i stället motståndarens avgörande punkter, på vilka hans tyngd-
punkt vilar. Då ett antal av de avgörande punkterna har nåtts kommer mot-
ståndaren att komma i obalans och hans tyngdpunkt blir möjlig att nå.81 Ope-
rationer genomförs längs ett antal operationslinjer, utmed vilken de olika av-
görande punkterna återfinns. I en gemensam operation kan exempelvis de 
olika försvarsgrenarna ha egna operationslinjer eller också kan de olika för-
mågorna följa olika operationslinjer där exempelvis långräckviddiga mark-
målrobotar skulle kunna följa en av dessa. Operationslinjerna är alltså olika 
handlingsvägar som leder fram till tyngdpunkten via de avgörande punkter-
na.82 Slutligen skall naturligtvis ett slutläge uppnås. Det slutläget formuleras 
på den politiska, militärstrategiska och operativa nivån. Slutläget beskriver 
vilket läge som skall råda då målen är uppnådda och används som stöd för de 
lägre nivåerna då de löser sina uppgifter.  
 
– Den metoden skall även tjäna som en ledstång för chefer på alla nivåer. De 
skall alltid vara medvetna om vad de har för del i operationen och hur den 
delen passar in i den stora helheten. Vet de det kan de få ett försprång framför 
motståndaren och på det sättet komma innanför hans beslutcykel. På samma 
sätt kan ett enat handlande erhållas i gemensamma operationer. 
 
Nätverksbaserat försvar i gemensamma operationer 
”Försvarsmakten skall fortsätta utvecklingen av ett nätverksbaserat försvar. 
För att snabbt uppnå balans i insatsförsvaret är det viktigt att tidigt stärka för-
måga till god omvärldsuppfattning och förmåga till ledning av insatser. Ut-
vecklingen skall främst göras genom utnyttjandet av taktiska och tekniska 
demonstratorer och simulatorer. Härvid skall åtgärder tidigt komma till pröv-
ning och användning inom uppgifterna territoriell integritet och internationella 
insatser.”83 
 
En fråga är central då gemensamma operationer diskuteras. Hur sker samman-
sättningen och utnyttjande av stridsmedel och förband från mer än en för-

                                                 
79 Militärstrategisk doktrin. Sid. 77. Försvarsmakten 2002.  
80 Ibid. Sid. 78. 
81 Ibid. Sid. 79. 
82 Ibid. Sid. 80.  
83 Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende försvarsmakten. Pkt. 3. Sid. 12 
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svarsgren för att nå högre operativ effekt än om de används var för sig?84 
Tidigare använde försvarsmakten sig av samordning för att lösa det proble-
met. Samordning kan ske på två sätt, genom samverkan och genom befäl. Ett 
exempel är då ett samordnat sjörobotanfall genomfördes mot en fientlig 
landstigningsoperation. Antingen blev det samordnat genom att högre chef 
bestämde om hur, var och när insatsen skulle ske. Alternativt genomfördes en 
samverkan mellan sjöstrids- och attackenheterna på plats. Det senare alterna-
tivet var det som användes minst beroende på att fysiska möjligheter till enkel 
kommunikation mellan flygplan och fartyg helt enkelt saknades! I framtiden 
kommer denna samordning att kunna genomföras därför att samtliga enheter 
och system skall kunna kommunicera med varandra i nära realtid. Samverkan 
mellan de olika enheterna och vapensystemen leder till ökad samlad stridsef-
fekt, en synergieffekt har uppnåtts.85 
 

Diskussion 
Är det då endast fördelar med ett nätverksbaserat försvar? Det är naturligtvis 
för tidigt att svara på den frågan men problemområden har identifierats. Ett 
exempel kan vara om en operation måste fördröjas p.g.a. ökade samordnings-
krav som härstammar från NBF.  
 
För att få förståelse för vilka fördelar NBF-konceptet kan ge vår framtida för-
svarsmakt måste samtidigt förståelse för hur slagfältet kan komma att te sig i 
framtiden erhållas. 

5.2  Det framtida slagfältet 
Det framtida slagfältet kommer inte bara att vara fragmenterat rent geogra-
fiskt. Det kommer även att vara fragmenterat i en stor skala av konfliktnivå-
er.86 Det är av yttersta vikt att våra svenska framtida system inte enbart kan 
agera effektivt i den högsta konfliktnivån (krig) utan även fungerar i de lägre 
konfliktnivåerna och den miljö som det innebär. Av samma orsak kommer den 
gamla typen av slagfält där tydliga gränser markerades av stora frontavsnitt 
där huvudstriden stod inte att finnas. Likaledes kommer riskområden för såväl 
militära som civila människor att bli, om inte större så i varje fall mer utsprid-
da och oförutsägbara. Detta innebär även att en stor del av den civila infra-
strukturen hamnar mitt i stridsområdet vilket i sin tur kommer att ställa större 
krav på både precisionen och graderad verkan på framtidens vapensystem.87  
 
I och med att striden kommer att föras över större ytor kommer även kraven 
på att kunna övervaka och skaffa underrättelser från stridsområdet att öka. 
Den bästa informationen är naturligtvis så aktuell information som möjligt. 
Här finns ännu en möjlighet att komma innanför motståndarens beslytscykel.88 
                                                 
84 Gemensamma operationer version 6D. Sid. 15. Försvarshögskolan. 2003. 
85 Ibid. Sid. 15.  
86 Rapport nr. 6 från perspektivplaneringen. PERP Rpt. 6. Sid. 86. 
87 Ibid. Sid. 86. 
88 Ibid. Sid. 86. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning: 19 100: 2012 
Örlkn Olof Stark Datum  

 2003-07-22 Sida 31 (42) 
 
 
Ett sätt att lösa problemet på är exempelvis att ha s.k. ”aerostater” som flyger 
över området och länkar ner information till cheferna i realtid. Samma aerostat 
skulle samtidigt kunna användas som kommunikationslänk till en markmåls-
robot då den gör sin anflygning. Då insatsen är klar kan en utvärdering av 
verkan sedan erhållas i nära realtid.89 
 
Framtidens insatsmiljö kommer att ha stor spännvidd, både den fysiska miljön 
men även olika aktörer kommer att skilja sig markant åt. Trots det kommer 
den väpnade striden, med förluster i både i form av människoliv och infra-
struktur att spela en avgörande roll vid konflikthantering.90 
 
Eftersom västvärlden har ett överväldigande försprång i vapenteknologi och 
konventionell styrka kommer de asymmetriska hoten att öka, exempelvis från 
olika terroristorganisationer.91 

                                                 
89 Alvå Peter, Andersson Folke, Steinvall Ove. Ledning och styrning av samverkande robotar. 
Sid. 27. 
90 Rapport nr. 6 från perspektivplaneringen. PERP Rpt. 6. Sid. 87. 
91 Ibid. Sid. 88. 
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6. Resultatanalys 
Nedanstående tabell kommer att utgöra grunden i resultatanalysen. Tabellen är 
hämtad ur Boken ”Command Concepts” av Henrik Friman och beskriver en-
ligt min mening de operativa imperativen på ett enkelt och överskådligt sätt. 
Nio olika operativa imperativ är listade i tabellen och de kommer att utgöra de 
överskrifter under vilka diskussioner kring slutsatser som dragits i uppsatsen 
förs. I slutet av kapitlet kommer uppsatsens frågeställningar att värderas och 
besvaras. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning: 19 100: 2012 
Örlkn Olof Stark Datum  

 2003-07-22 Sida 33 (42) 
 
 

De militära operativa imperativen 
IMPERATIV (Engelska) DOKTRINÄRT SYNSÄTT 
Mål Objectives Ett gemensamt operativt mål, som också skall vara 

kopplat till det politiska målet, måste identifieras 
hos motståndarens ”Center of Gravity”. 

Offensiv Offensive Militär chef skall alltid sträva efter att ta initiativ. 
Då denne har tagit initiativet måste han agera 
snabbt för att kunna behålla initiativet. Offensivt 
uppträdande leder till framgång. 

Kraftekonomi Economy 
of force 

Ekonomiskt utnyttjande av våra egna stridskrafter 
är en förutsättning för offensivt uppträdande. Vi 
skall utnyttja terräng och agera uthålligt för att vid 
rätt tid kunna koncentrera våra krafter till en avgö-
rande punkt. 

Massan Mass Militär chef måste sträva efter styrkeöverläge (lo-
kalt) för att genom sitt övertag kunna påtvinga 
motståndaren sin vilja. Detta handlar om betydel-
sen av tunga vapen samt enheternas förmåga till 
rörlighet. 

Manövrering Maneuver Militär chef måste flexibelt dra nytta av alla opera-
tiva principer och imperativ. Genom vilseledning 
och rörlig strid skall motståndaren manövreras 
”ut” så att våra egna kraftsamlade styrkor kan age-
ra mot vårt eget mål. 

Möjlighet till 
ledning 

Unity of 
Command 

Militära chefer måste utveckla leningsprinciper 
och tekniska förutsättningar som stödjer verksam-
heten. Detta handlar om tillgången till relevant 
information, decentralisera/centralisera etc. 

Enkelhet Simplicity ”Genialiteten ligger i enkelheten”, eller ”i stridens 
hetta är endast det enkla möjligt”, är två citat som 
ofta återges. Militär chef skall försöka att finna så 
enkla lösningar att de blir genomförbara och kon-
trollerbara. 

Överraskning Surprise I överraskningsmomentet ligger möjligheten till 
att skapa ett övertag som motståndaren tvingas till 
att parera. Med överraskning följer osäkerhet vil-
ket kan leda till informationsbrist. 

Säkerhet Security Säkerhet kopplas ofta samman med kontrollerbar-
het. Militära chefers möjlighet till att leda en situa-
tion handlar om att denne har kontroll över vad 
som sker (informationsmedvetenhet) och kontroll 
över att genomföra önskade förändringar (möjlig-
het att leda). 

Tabell 1 – De militära operativa imperativen92 

                                                 
92 Friman Henrik, m.fl. Command Concepts. Sid. 12-13. Försvarshögskolan. 2002. 
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Mål 
Det är naturligtvis fel att påstå att markmålsrobotar alltid kan lösa den över-
gripande målsättningen med krigföringen. Dylika system kan dock kopplas till 
de operativa principerna, den gemensamma striden och manövertänkandet 
som diskuteras under punkten 5.1. För att komma åt det gemensamma opera-
tiva målet måste motståndarens tyngdpunkt identifieras. Erfarenhetsmässigt 
återfinns ofta tyngdpunkten i en vilja eller förmåga, exempelvis motståndarens 
stridsvilja, eller hans förmåga att leda operationer. Tyngdpunkten är också 
central för motståndaren vilket innebär att han skyddar den kraftigt. Ur reso-
nemanget om att det framtida slagfältet kommer att vara än mer fragmenterat 
och utspritt över större ytor än tidigare, kan slutsatsen att motståndarens 
tyngdpunkt förmodligen även återfinns på djupet dras. Det bör ändå påstås att 
markmålsrobotar kan vara mycket effektiva då det handlar om att komma åt 
motståndarens tyngdpunkt. De är långräckviddiga, mycket precisa och de or-
sakar inte några större sidoordnade skador. De kan användas för att slå mot 
både strategiskt och operativt viktiga mål på djupet hos motståndaren. Dessut-
om riskeras inga egna människoliv djupt inne i motståndarterrängen då de 
sätts in. 
 
Jag påstår att markmålsrobotar kan vara mycket viktiga då det gemensamma 
strategiska och operativa målet skall uppnås. 
Offensiv 
Markmålsrobotar är offensiva vapen. De används oftast i ett förbekämp-
ningsskede och djupt inne på motståndarens territorium. Det ligger så att säga 
i vapensystemets natur. Ett offensivt handlande bör naturligtvis kunna ske på 
hela stridsdjupet, eller över hela operationsområdet samtidigt genom använ-
dandet av markmålsrobotar blir det möjligt. 
Kraftekonomi 
Genom användandet av markmålsrobotar kan en god kraftekonomi uppnås. 
För att uppnå samma träffsannolikhet som en markmålsrobot har mot ett spe-
cifikt mål, måste ett stort antal bombanfall genomföras med flygplan.93 
Markmålsrobotsystem kan användas på olika sätt i syfte att använda krafteko-
nomi av en befälhavare. De kan användas tidigt i en operation och då i syfte 
att ”mjuka upp” motståndaren. De kan naturligtvis användas över tiden och 
blir då kraftekonomiska i den bemärkelsen att övriga resurser inte behöver 
användas i så stor utsträckning. Slutligen kan de naturligtvis användas restrik-
tivt i syfte att spara dem till en specifik tidpunkt och då till en speciell avgö-
rande punkt. I det senare fallet kan det antas att tillgången på robotar är be-
gränsad vilket antagligen skulle vara fallet här i Sverige.  
 
Slutsatsen som kan dras är att det är lättare att handla kraftekonomiskt om 
befälhavaren har fler kort i rockfickan, vilket kan åstadkommas med mark-
målrobotsystem. 
Massan 
Försvarsmakten är en stadigt krympande organisation. Under det kalla kriget 
stod som tidigare nämnts massor av krigsmateriel och väntade på att bli an-
                                                 
93 Se punkten 7.1. Svenska behov av långräckviddiga precisionsbekämpningssystem.  
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vänt i lador över hela riket. Så är inte fallet idag, än mindre i framtidens för-
svarsmakt. Av överskriften att döma handlar massa om styrkeöverlägsenhet i 
antal, så är dock inte fallet. Det handlar i stor utsträckning även om tunga va-
pen. Som bekant är, är inte Sveriges arsenal av artillerienheter speciellt impo-
nerande. Precisionsvapensystem till flygplanssystem JAS 39 gripen lyser med 
sin frånvaro och våra örlogsfartyg har ingen markmålsförmåga att tala om. En 
utveckling av markmålsrobotar skulle naturligtvis inte kompensera frånvaron 
av andra system helt och hållet. Jämvikten skulle dock bli något bättre. Styr-
keöverläge kan alltså uppnås genom användandet av tung eld. Yttäckande 
system så som exempelvis artillerisystem eller klusterbomber går dock inte att 
använda i all slags terräng. Urban miljö är en terrängtyp där endast system 
med samma precision som markmålsrobotar har, kan verka utan att de 
sidoordnade skadorna riskerar att bli för stora. 
Manövrering 
I punkten 2.2 ”manöverkrigföring” och 5.1 ”manövertänkande i gemensamma 
operationer” förs diskussionen att manövrering inte enbart behöver handla om 
fysiska manövrar med stridskrafter. Ett rörligt intellekt är lika viktigt för att 
motståndaren skall kunna utmanövreras. Det går dock inte att komma till ett 
avgörande utan att möta motståndaren. Manövreringen skall syfta till att hela 
tiden förekomma motståndaren, undvika honom där han är stark och slå mot 
honom där han antingen är svag eller där en avgörande punkt kan angripas. 
För att möjliggöra det är det viktigt med en någorlunda stor eldkraft. Det är 
även viktigt att kunna ha korta reaktionstider på sina bekämpningssystem. 
Markmålsrobotar är synnerligen kraftiga vapensystem, det har de senaste stri-
derna i Irak bevisat. Idag har även systemen extremt kort reaktionstid, som 
nämnts kan vissa av dem t.o.m. programmeras om efter det att de har avfyrats. 
De kan skjutas från olika arenor men ändå komma fram till sitt mål simultant 
och dessutom från olika håll.  
Möjlighet till ledning 
Markmålsrobotsystem ger i sig inte någon utökad möjlighet till ledning.  I 
vilket fall så som de har varit beskaffade fram till idag Under punkten 4.1.4 
beskrivs dock de utvecklingstrender som är troliga för systemen. I framtiden 
är det troligt att dylika system kan användas som sensorer för underrättelsein-
hämtning likväl som för bekämpning. De skulle även kunna användas som 
flygande relästationer eller signalspaningsaerostater. Den här utvecklingen 
grundar sig då på en bedömning som säger att de kan bära en större och blan-
dad nyttolast. Samtidigt som roboten används för att optiskt övervaka en fient-
lig ställning har den med sig substridsdelar som kan tas i bruk med ett ögon-
blicks varsel. Härigenom förkortas reaktionstiderna och befälhavaren kan följa 
scenariot i realtid vid sin ledningsplats. 
Enkelhet 
Enkelhet är inte heller det imperativ som passar bäst in på markmålsrobotar. 
Robotsystem är tekniskt avancerade system som dessutom kräver goda under-
rättelser för att nyttjas optimalt. Bara det gör att imperativet inte passar bra in 
på systemen. I ett nätverksbaserat försvar där striden förs gemensamt blir det 
dock enklare att använda systemen. Här har alla en gemensam lägesbild och 
kan dessutom tala med varandra i realtid. I en sådan situation kan systemen 
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användas som understödssystem på samma sätt som indirekt eld från kanoner 
används i dagens strider. 
Överraskning 
Att erhålla ett överraskningsmoment gentemot motståndaren är synnerligen 
viktigt. Det är just i den överraskande effekten som tillfälle uppstår att skapa 
ett övertag över honom. Har en god överraskande effekt uppnåtts kan mot-
ståndaren tvingas in i en parerasituation i stället för den föredragna agerasitua-
tionen. En chef som hela tiden befinner sig i efterhand och är tvungen att hela 
tiden parera motståndarens åtgärder har mycket lätt för att hamna i en ond 
cirkel som till slut leder till stora misstag. Markmålsrobotar är vapen som kan 
användas över hela operationsdjupet. De är svåra att indikera eftersom de ofta 
har kapacitet att följa terrängen. Finns dalgångar eller floder går det utmärkt 
att låta robotbanan följa dessa. Kan robotinsatsen förbli oupptäckt fram till 
dess de är framme i målet är möjligheterna till ett överraskningsmoment 
mycket stora. Läggs sedan effekten av att de kan skjutas från många olika 
typer av plattformar till, blir osäkerheten för motståndaren ännu större. 
Säkerhet 
Säkerhet skall kopplas till operationssäkerhet, alltså befälhavarens möjlighet 
att ha kontroll över operationen. Härvid handlar säkerhet som operativt impe-
rativ mer om militär infrastruktur på ledningsnät, säkra kryptosystem m.m. 
vilka medger att chefen kan leda operationen på ett säkert sätt. I den mån det 
är möjligt skall även säkerhet för personal och materiel ingående i operationen 
även ingå i begreppet men med tanke på krigets farliga natur är det av under-
ordnad betydelse. Förmåga till kraftsamlad gemensam markrobotattack från 
samtliga försvarsgrenar ger dock en militär chef en viss mån av säkerhet. Med 
en sådan resurs kan motståndarens säkerhet påverkas så att den nedgår och 
den egna bibehålls eller återställs. Genom att använda markmålsrobotar mot 
motståndarens vitala punkter såsom knutpunkter i nätverk, ledningsanlägg-
ningar etc. Kan motståndarens säkerhet bringas att nedgå i så stor omfattning 
att den egna säkerheten blir större än hans. Även om den egna säkerheten har 
blivit reducerad på ett eller annat vis. 

6.1 Resultat frågeställningar 
Under den här punkten skall en värdering genomföras angående om uppsatsen 
har besvarat de frågeställningarna som sattes upp i början. Diskussionen 
kommer att ske punktvis. Och i den ordning punkterna sattes upp från början. 
 

1. Finns det politisk vilja och militära förutsättningar för införan-
det av dylika system ombord på örlogsfartyg i framtidens för-
svarsmakt?  

 
Det här är den första huvudfråga som uppsatsen skall besvara. Frågan är tude-
lad och delarna kommer att behandlas var för sig. De två delarna är:  
 

– finns det politisk vilja för införandet av dylika system ombord 
på örlogsfartyg i framtidens försvarsmakt? 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning: 19 100: 2012 
Örlkn Olof Stark Datum  

 2003-07-22 Sida 37 (42) 
 
 
Att tyda politiska skrifter är som bekant mycket svårt. De är ofta skrivna så att 
stora tolkningsmöjligheter föreligger. Det som inte är uttalad politisk vilja går 
ofta att få fram genom att läsa mellan raderna men det står då inte nedtecknat 
svart på vitt. Så är även fallet med den politiska viljan att införa långräckvid-
diga markmålsrobotar i försvarsmakten. Försvarsmakten har redan påbörjat ett 
studiearbete angående långräckviddiga markmålrobotsystem94. Vilket i sig 
innebär att den politiska nivån har godkänt tankarna kring ett dylikt system. 
Om det innebär att det finns politiskt mandat eller vilja att införa systemen i 
försvarsmakten går inte att säga bestämt förrän den dagen systemen finns med 
i materielplanen. Om de slutsatser som punkten 3.1 ”Politisk förutsättning” 
mynnar ut i studeras kan en tendens skönjas. I rapporten ”Gränsöverskridande 
sårbarhet – Gemensam säkerhet” som utgivits av försvarsberedningen disku-
teras de förhållanden som morgondagens försvarsmakt måste stå rustad att 
möta. Här är långräckviddig bekämpningsförmåga en av de kapaciteter som 
kan uttydas klart. Finns då en politisk vilja att införa systemen ombord på ör-
logsfartyg? Där kommer med all sannolikhet den politiska nivån att lyssna till 
försvarsmakten och besluta efter de önskemål som framkommer. Den politis-
ka viljan handlar om införandet av markmålsrobotar i allmänhet och den kan 
sägas vara positiv i dagsläget. Inom vilken försvarsgren de skall finnas lämnas 
åt försvarsmakten att bedöma. 
 

– Finns det militära förutsättningar för införandet av dylika sy-
stem ombord på örlogsfartyg i framtidens försvarsmakt? 

 
Den frågan skulle kunna besvaras ja, kort och gott. Internationellt sett tillhör 
örlogsfartyg tillsammans med flygstridskrafter den typ av stridskrafter som 
står för förbekämpningen i en militär operation. På ett flertal ställen i uppsat-
sen dras slutsatsen att morgondagens svenska försvarsmakt kommer att vara 
så liten att samtliga försvarsgrenar måste lösa militära operationer gemensamt. 
På det viset kan även synergieffekter åstadkommas. Skall försvarsmakten an-
skaffa och införa markmålsrobotar bör de placeras på de bäst lämpade platt-
formarna. Ett fartyg är stort och har därför förmåga att bära ett större antal 
robotar. Fartyg har även stor aktionsradie (strategisk förflyttning) vilket inne-
bär att tillgängligheten på robotarna blir stor. Örlogsfartyg erbjuder dessutom 
en lämplig miljö som gör att lagerhållning av dylika robotsystem kan möjlig-
göras under lång tid ombord. Framtidens örlogsfartyg kommer absolut att vara 
bland de bäst lämpade plattformarna att bestyckas med markmålsrobotar. 
 
Nedanstående delfrågor bör sammantaget leda fram till svaret på den första 
huvudfrågan. Jag väljer att diskutera frågeställningarna i den ordning de sattes 
upp ifrån början. Risken är att några läsare inte kommer att hitta den ”röda 
tråden”, det är dock en risk jag tar. 
  

                                                 
94 Framtida markmålsbekämpning. Armétaktiskt kommando 2002 
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• Vilken funktion och roll i gemensamma operativa termer skulle ett 
precisionsbekämpande markmålrobotsystem placerat ombord på 
svenska örlogsfartyg uppfylla? 

 
Den övergripande funktionen för dylika system är naturligtvis långräckviddig 
bekämpning i allmänhet. Oavsett om de avskjuts från ett örlogsfartyg, ett flyg-
plan eller från landbacken. Ett markmålsbekämpande robotsystem kan 
uppfylla många av de definitioner som de operativa imperativen beskriver.95  
 

• Går det att skapa eller anskaffa ett system som är gemensamt för både 
ytfartyg och ubåtar. 

 
Svaret på frågan framkommer i delen som beskriver fyra olika befintliga eller 
tänkta markmålsrobotar. Redan idag kan exempelvis den amerikanska roboten 
Tomahawk skjutas från ubåtars befintliga torpedtuber. Även en framtida mo-
dell av robot 15 i ”markmålskostym” skulle troligtvis vara möjlig att skjuta 
från både ubåt och ytfartyg. Förutsättningen för att skjuta robot från ubåt lig-
ger i att fartygets ordinarie torpedtuber kan användas. Visserligen skjuts bal-
listiska robotar från s.k. strategiska ubåtar vertikalstartande. I de fallen är far-
tygen betydligt större än våra relativt små svenska ubåtar. Att skjuta vertikal-
startande robotar från svenska ubåtar skulle innebära att en helt ny typ av ubåt 
måste tas fram. 
 

• Fungerar dessutom systemen i andra funktioner inom försvarsmakten? 
Exempel på sådana funktioner är Arméns och Flygvapnets bekämp-
ningsfunktioner. 

 
Framtidens försvarsmakt utvecklas mot att bli nätverksbaserad. I en stridsmil-
jö där samtliga ingående stridande förband och enheter kan tala med varandra 
i realtid och samtidigt har en gemensam uppfattning om hur stridsfältet ser ut 
blir även vapensystemen mer gemensamma. Samtliga bekämpningssystem 
som har förmåga att användas mot markmål blir därför en gemensam resurs. 
Svaret på frågan är alltså jakande.  
 
 

2 Är det nätverksbaserade försvaret en förutsättning för 
införandet av systemen? 

 
Att arbeta i en nätverksmiljö är naturligtvis en fördel då understödssystem 
skall användas. Det är dock ingen förutsättning. Markmålsrobotar har använts 
sedan lång tid tillbaka och då i en stridmiljö som inte är nätverksbaserad. Att 
använda markmålsbekämpande robotar i en ej nätverksbaserad miljö innebär 
däremot att arbetet med att skapa underlag för insatsen blir svårare. Likaledes 
kan utvärderingen av insatsen då den är genomförd bli svårare. Det blir samti-
digt mindre troligt att systemen kan användas för att bekämpa snabbt uppdy-

                                                 
95 Se Kap. 6. 
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kande mål och rörliga mål. I en nätverksbaserad stridsmiljö skulle även det 
fungera. 

6.2.  Syntes 
I framtiden kan vi, mot bakgrund av den kraftfulla bantningen av försvars-
makten, införandet av NBF samt det doktrinella införandet av manöverkrigs-
teorierna, inte avsäga oss möjligheten av långräckviddiga markmålsrobotar 
placerade ombord på våra svenska örlogsfartyg. Som tidigare nämnts är inte 
införandet av NBF en förutsättning för nyttjandet av markmålsrobotar. Där-
emot kan ett markmålsrobotsystem användas för att stödja utvecklingen av 
NBF.  
 
Ett dylikt system bör ses som en operativ resurs. Alltså en resurs som är be-
gränsad och som endast bör användas för, och om, de operativt viktiga mål-
sättningarna med operationen kan uppnås med hjälp av systemen. Om dylika 
system anskaffas bör de ha en central del i de nätverk som NBF bygger på. 
Anledningen till det är just att de måste vara en gemensam operativ resurs 
som samtliga i operationen ingående vapenslag kan dra nytta av.  
 
Det är med andra ord teorierna bakom det nätverksbaserade försvaret, och 
förverkligandet av dessa, som ökar möjlighet till att ett markmålsbekämpande 
robotsystem ombord på framtidens örlogsfartyg kan integreras som en del i 
den gemensamma striden.  
 
Genom att samordna insatser från mark- sjö och flygsystem erhålls nya möj-
ligheter till bekämpning av olika typer av mål. Samtidigt kan samma mål be-
kämpas från helt olika geografiska arenor (mark- sjö och luft) vilket ger mot-
ståndaren huvudbry och oss en fördel eftersom vi har valmöjlighet och tillfälle 
till överraskning. Samtidigt ger det en möjlighet att kunna kraftsamla eld från 
samtliga försvarsgrenar till punkter över hela det operativa djupet. Användan-
det av markmålsbekämpande robotsystem kan även komma att begränsa de 
egna förlusterna. Istället för att med stor risktagning uppträda med bekämp-
ningssystem som har kortare räckvidder långt framskjutet, kan bekämpningen 
genomföras från mer skyddade tillbakadragna positioner. Även de sidoordna-
de skador, som konventionella yttäckande bekämpningssystem har som en 
stor nackdel, blir minimerade genom användandet av precisionsbekämpande 
system. 
 
År 1943 behövde bombflygplanet B-17 1500 flygningar med sex entons bom-
ber ombord för att slå ut ett mål på 20x25 meter med en sannolikhet på 90 %. 
1970 under Vietnamkriget behövdes 176 anfall med F-4. Idag krävs ett enda 
precisionsbekämpande vapen, en laserstyrd bomb eller en kryssningsrobot, för 
att klara samma sak.96 
 
                                                 
96 Tjöstheim Inge, Kmd. Maritima doktriner för dominerande sjömakter sid. 8. Försvarshög-
skolan. (Materielen är i sin tur hämtat ur Roger W. Barnets bok ”Grasping 2010 with Naval 
Forces”, JFQ, Autumn/Winter 1997-98 sid. 26). 
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Ovanstående påstående är i sig inget argument för att markmålsrobotsystem 
bör finnas ombord på svenska örlogsfartyg i framtiden. Om påståendet analy-
seras med ekonomiska ögon. Ekonomiska i både avseendet medel i form av 
pengar och stridsekonomi blir däremot påståendet ett bra argument i debatten. 
Visst är systemen mycket dyra att införskaffa. Men i jämförelsen hur många 
flygföretag som statistiskt sett går åt för att klara samma uppgift som en enda 
robot klarar ter de sig plötsligt väldigt billiga. Vad gäller stridsekonomi är 
fallet i sak likadant.  
 
Under flera år har svensk bekämpningsförmåga mot landmål blivit mindre och 
mindre. En stor del av anledningen till det är att alternativa bekämpningssy-
stem studeras. Under tiden studierna pågår är det oekonomiskt att införskaffa 
dyra system som eventuellt blir kortlivade p.g.a. vad studieresultaten kommer 
fram till. Markmålsrobotar är föremål för liknande studier men till skillnad 
från exempelvis eldrörsbaserade bekämpningsförmågor så är de idag moderna 
till sin natur. Både vad avser den tekniska moderniteten och hur de passar in i 
framtidens tänkta nätverksbaserade försvar. Naturligtvis skall dessa system 
finnas inom samtliga försvarsgrenar. Armén, Marinen och Flygvapnet, endast 
på det sättet skapas en gemensam resurs för bekämpning i framtiden. 

6.3. Förslag till framtida arbeten 
Följande förslag till framtida undersökningar har identifierats i det här arbetet. 
 

• Teknisk undersökning med rekommendationer om lämpligt robotsy-
stem. Vilket är lämpligast? Ett försvarsgemensamt system med de be-
gränsningar det innebär för örlogsfartyg eller olika system som skräd-
darsys beroende på vapenplattformens beskaffenhet?  

• Arbete som undersöker fördelar och nackdelar med en enhetsrobot 
som både har kapacitet att användas mot sjö och landmål. Jfr. beskriv-
ningen av den tänkta versionen MK III av robot 15. 
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