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Sammandrag: 
Uppsatsen diskuterar möjliga lufthot mot Sverige i dag och i framtiden intill ca 2020 ur ett tekniskt 
perspektiv, samt föreslår att kryssningsrobotar samt autonoma substridsdelar från dessa bör vara 
dimensionerande för utformningen av det svenska luftförsvaret. 
Stridsdelar med såväl konventionella-, massförstörelse-, som möjliga framtida vapen behandlas. Som 
vapenbärare diskuteras flygplan, helikoptrar, obemannade farkoster (UAV/UCAV), kryssningsrobotar, 
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Abstract in English: 
The composition discusses possible future air- and missile threats against SWEDEN, approximately until 
the year 2020. It suggests that the treat from cruise missiles equipped with autonomous submuntions 
should be dimensioning for the Swedish air-defence. Conventional-, nuclear-, biological-, chemical- and 
possible future warheads are discussed. Fixed-wing aircraft, helicopters, unmanned aerial vehicles, cruise 
missiles, ballistic missiles and satellites are evaluated as weapon carriers. 
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2 Inledning 

2.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att belysa möjliga lufthot mot Sverige i dag och i framtiden 
intill ca 2020 ur ett tekniskt perspektiv. Samt föreslå vilka av dessa som 
tekniskt bör vara dimensionerande för utformningen av det svenska 
luftförsvaret. 
 

2.2 Frågeställningar 
1. Vilka lufthot kan Sverige komma att möta inom 20 år ur ett tekniskt 

perspektiv? 
2. Vilket eller vilka av dessa hot bör tekniskt vara dimensionerande för 

utformningen av det svenska luftförsvaret? 
3. Hur bör det framtida svenska luftförsvaret utformas i stort från ett tekniskt 

perspektiv? 
 

2.3 Metod 
Inledningsvis beskrivs kortfattat bakgrunden med historik och 
teknikutvecklingstrender de senaste åren, samt den hotbild som legat till grund 
för utformningen av dagens Svenska luftförsvar. Dessutom berörs möjliga 
framtida aktörer och konflikter. 
 
Därefter redovisas fakta om- samt diskuteras dagens och morgondagens lufthot 
i form av stridsdelar samt vapenbärare och plattformar för dessa. Egenskaper, 
verkan, och möjlighet till upptäckt inom olika våglängdsområden behandlas. 
Massförstörelsevapen och vapensystem med lång räckvidd ges stort utrymme. 
Detta på grund av att jag dels personligen anser dem vara det allvarligaste 
hotet, dels att jag uppfattar dess uppbyggnad, egenskaper och verkan vara 
förhållandevis okända, och viktigast; dessa hot lyfts numera fram av 
statsmakterna i såväl Försvarsberedningens rapporter 1 som i regleringsbrevet 2 
till Försvarsmakten 2002! 

                                                 
1 Citat ur Försvarsberedningens rapport mars 2001: ”Försvarsberedningen konstaterade i 
rapporten Ds 1999:2 att hoten från kärnvapen liksom från biologiska och kemiska stridsmedel 
fått förnyad aktualitet. Denna slutsats gäller alltjämt. Dessa typer av stridsmedel, särskilt de 
biologiska, figurerar allt oftare i diskussionerna om de globala säkerhetspolitiska problemen. 
Eventuella hot kan komma såväl från subnationella aktörer som från stater. Risken för 
spridning av NBC-vapen till fler stater är ett ökande orosmoment. Samtidigt ökar riskerna för 
att nya typer av organismer, ämnen eller vapen kan komma att utvecklas.” 
2 Citat ur regleringsbrevet till Försvarsmakten 2002: ”Vad avser uppgiften att försvara 
Sverige mot väpnat angrepp skall Försvarsmakten: 
- ha förmåga att upptäcka och möta begränsade angrepp mot Sverige som sker med i första 
hand fjärrstridsmedel, eller hot om sådana, 
- ha förmåga att förebygga och minska verkningar vid angrepp med nukleära, biologiska och 
kemiska stridsmedel (NBC) och bidra till samhällets totala motståndsförmåga mo t sådana. 
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Slutligen sammanfattas de olika lufthoten, slutsatser dras, och 
frågeställningarna besvaras. 
 

2.4 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar det framtida lufthotet utifrån ett tekniskt perspektiv . 
Således läggs endast liten vikt vid säkerhetspolitisk utveckling, politisk vilja, 
ekonomi, eller inom vilken av Försvarsmaktens nuvarande strategiska 
typsituationer och fyra huvuduppgifter som hotet hanteras. 
 
Vid beslut om utformning av ett framtida Svenskt luftförsvar bör det tekniskt 
möjliga lufthotet utgöra ett viktigt ingångsvärde, men självklart så måste även 
andra aspekter enligt ovan beaktas. 
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3 Bakgrund 

3.1 Lufthotbild och utvecklingstrender de senaste åren 
Det traditionella lufthot som legat till grund för utformningen av våra 
nuvarande luftförsvarssystem har främst utgjorts av bomb- och attackflygplan 
som fällt sin vapenlast på någon- eller några kilometers avstånd från målet. 
Utvecklingen går nu hela tiden mot att man blir mer och mer rädd om de dyra 
flygplanen med besättning. Att utveckla, anskaffa och underhålla flygplan 
respektive att utbilda och vidmakthålla piloter kostar numera enorma summor. 
Ett Svenskt exempel i närtid är ju anskaffningen av flygplan JAS 39 
"GRIPEN". Ett extremexempel på dyra flygplan är de nya amerikanska 
strategiska bombplanen typ B-2 "SPIRIT". Styckepriset lär omräknat i $/kg till 
och med vara högre än för guld 3. En annan tydlig tendens som vi kan se sedan 
något 10-tal år tillbaka är en markant ökning av räckvidden för flygburna 
vapensystem. Huvudbeväpningen för flygplan som sätts in mot en motståndare 
med starkt luftförsvar utgörs redan i dag av precisionsstyrda vapen i form av 
robotar och bombkapslar med mer än 10 km räckvidd. Detta leder till att våra 
närluftvärnssystem, exempelvis robot 70 och 90, måste kunna verka mot den 
fällda vapenlasten istället för mot flygplanen. Precisionsvapen kan få ett 
traditionellt luftförsvar att bli föråldrat, om detta är utformat för att möta 
bemannade flygplan. Detta då även få nedskjutningar med tiden kan "förbruka" 
ett flygvapen genom ackumulerade förluster, medan få nedskjutningar av t.ex. 
kryssningsrobotar inte spelar någon större roll. 
 
Ytterligare en komplicerande faktor är signaturanpassning med "stealth-teknik" 
både av flygplan och vapen, vilket ger svårigheter att upptäcka målen med 
traditionella sensorer som radar och IR. En annan utveckling som kunnat 
skönjas i de senaste konflikterna är en ökad användning av obemannade 
vapensystem, som en logisk konsekvens av att kostnaderna för flygplan och 
piloter stigit i höjden. Dessutom finns i dag, åtminstone i västvärlden, en 
avsevärt lägre acceptans av egna förluster än för bara några decennier sedan 4. 
 

3.2 Något om möjliga aktörer och konflikter 

3.2.1 Stormakter och allianser 
Det allvarligaste scenariot är antagligen att Sverige dras in i en konflikt mot en 
mäktig stormakt eller allians. Detta är ju dock efter Sovjetunionens och 
Warszawapaktens sammanbrott åtminstone i närtid tämligen osannolikt. 
Utvecklingen i Ryssland måste naturligtvis noga bevakas. Denna närbelägna, 
och åtminstone från ett Svenskt perspektiv fortfarande väldigt mäktiga, aktör 
disponerar såväl stridsflygplan som obemannade vapensystem. 

                                                 
3 Tidskrift "Illustrerad vetenskap", nr 2/1997, Bonniers förlag 
4 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
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3.2.2 Stater 
En annan möjlig utveckling är att Sverige, exempelvis genom sitt ökade 
deltagande i internationella operationer, kommer i konflikt med stater som 
disponerar kvalificerade luftburna vapensystem. Flera av de aktörer som USA 
kallar "skurkstater" disponerar redan i dag system som kan nå till Sverige. Man 
kan även tänka sig insatser från sådana aktörer mot Svenskt territorium eller 
intressen med vapensystem som avfyras från exempelvis modifierade 
handelsfartyg, eller kanske till och med från långtradare, i vår omgivning. 
 

3.2.3 Icke statliga aktörer 
Händelserna i USA den 11 september 2001 och därefter har satt terrorister och 
andra aktörer som tillämpar asymmetrisk krigföring i fokus. Dessutom verkar 
det finnas kopplingar mellan den huvudmisstänkte terroristen Usama Bin 
Laden, hans nätverk al-Qaida, och vissa stater i den muslimska världen med 
ambitioner att skaffa långräckviddiga massförstörelsevapen 5. Detta i 
kombination med de stora konsekvenserna för det moderna västerländska 
samhället och ekonomin, redan vid dessa trots allt tämligen begränsade anfall 
från luften respektive med brevburna bakteriologiska stridsmedel, ger ett 
skrämmande framtidsperspektiv. 
 
Exempelvis terrorister eller organiserade brottslingar, kan också komma att 
hota våra förband, infrastruktur, befolkning eller andra intressen med luftburna 
vapensystem, såväl utomlands som hemmavid. Min bedömning är att det under 
de närmaste åren främst skulle kunna bli fråga om primitiva kryssningsrobotar 
alternativt UCAV. Exempelvis i form av modifierade sjömålsrobotar, eller 
radiostyrda mindre allmänflygplan som lastats med konventionella 
sprängämnen eller i värsta fall med massförstörelsevapen. 
 
Vansinnesdåden hösten 2001 i USA med "självmordspiloter" bakom spakarna 
på kapade trafikflygplan, eller typ civila besprutningsplan tankade med 
radiologiska-, bakteriologiska- eller kemiska stridsmedel är något som faller 
utanför ramen för ett traditionellt luftförsvar. Inte för att målen är särskilt svåra 
att skjuta ned rent tekniskt, utan för problematiken med oskyldiga passagerare 
och risken för skador på tredje man i nedslagsområdet. I USA har presidenten 
dock gett luftförsvaret eldtillstånd mot mål av denna typ. Uppgiften torde dock 
ställa näst intill orimliga psykiska krav på personalen som skall fatta 
insatsbeslut respektive verkställa en order om eld. Det är min uppfattning att 
denna typ av lufthot främst bör mötas med preventiva åtgärder som 
internationellt polisiärt samarbete, ökad säkerhet vid exempelvis flygplatser, 
och noggrann kontroll före försäljning av "ingredienser" till 
massförstörelsevapen, snarare än med vapensystem för luftförsvar. 
 

                                                 
5 FOI / FHS tidskrift "framsyn" nr 1 / 2002 
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4 Stridsdelar 

4.1 Spräng- och splitterstridsdelar 
Nya beräkningar inom den teoretiska kemin ger möjlighet till en utveckling de 
närmaste åren med 20-60% ökade prestanda för explosivämnen. På lång sikt 
kan eventuellt revolutionära prestandaökningar på upp mot 30 gånger 
(metalliskt väte) jämfört med dagens explosivämnen åstadkommas. Således 
kan spräng- och splitterstridsdelarnas verkan ökas samtidigt som deras vikt och 
storlek minskar. Dessutom finns möjligheter att öka säkerheten och stabiliteten 
samt att skräddarsy laddningarnas egenskaper 6. 
 

4.2 Målsökande projektiler och substridsdelar 

4.2.1 Ammunition för artilleri och granatkastare 
Här finns redan en mängd system på marknaden, främst för bekämpning av 
stridsfordon. De flesta saknar egen drivmotor och kan därför endast bekämpa 
upptäckta mål inom en begränsad yta i anslutning till sin banas nedåtgående 
gren. Vissa modeller "omvandlas" därför till en kvarliggande mina efter 
nedslag om inget mål upptäcks. 
 
Vanligen är projektilen eller substridsdelen utrustad med en IR-målsökare som 
känner målets värmeutstrålning och styr mot denna med hjälp av roder eller 
små impulsmotorer. Verkansdelen bygger i de flesta fall på riktad 
sprängverkan i olika varianter, ofta projektilbildande (RSV IV). 
Systemexempel är den Svensk/Franska substridsdelen "BONUS" för 15,5 cm 
artillerigranater, respektive den Svenska 12 cm granatkastarprojektilen 
"STRIX" 7. Dessutom finns sedan 1980-talet projektiler för artilleripjäser och 
granatkastare som styr mot mål som pekas ut med laser, exempelvis den 
Amerikanska 15,5 cm artilleriprojektilen "COPPERHEAD" 8 
 

 
Artilleriprojektil "COPPERHEAD” 

                                                 
6 FMV "Tekniska utvecklingstrender" sida 15, 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
7 FAS, Internet 2002-08-15: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/ADHPM.htm 
8 FAS, Internet 2002-08-15: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m712.htm 
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4.2.2 Autonoma substridsdelar och luftfarkoster 
Dessa är tämligen ovanliga och exklusiva i dag, men min bedömning är att de 
kommer att öka i antal i rask takt och vara vanliga i de flesta arsenaler inom ett 
20 års perspektiv. Som exempel har valts två Amerikanska system; "BAT" och 
"LOCAAS" nedan. 
 

 
"LOCAAS" 

 
"BAT" 

 
4.2.2.1 Brilliant Anti-armor Technology (BAT) 
En Amerikansk glidflygande "intelligent" substridsdel som tagits fram för den 
ballistiska missilen TACMS vilken avfyras från salvpjäsen MLRS. Systemet är 
främst avsett för bekämpning av tidskritiska stridsfordonsmål på stort djup av 
fiendens gruppering (reserver). Substridsdelen styr mot buller från stridsfordon 
med hjälp av akustiska sensorer och fångar sedan ett enskilt fordon med hjälp 
av en IR-målsökare. Verkansdelen består av två seriekopplade (tandem) 
laddningar med riktad sprängverkan 9. 
 
4.2.2.2 Low Cost Autonomous Attack System (LOCAAS) 
En Amerikansk "intelligent" obemannad luftfarkost som utvecklas för att 
kunna fällas från flygplan. Den 76 cm långa farkosten har ett vingspan på 101 
cm, och drivs av en liten turbojetmotor med en drifttid på 30 min. Detta ger ett 
sökområde på 33 nautiska kvadratmil motsvarande 113 kvadratkilometer. 
Räckvidden överstiger 100 km och styckepriset beräknas till under 30 000 $. 
LOCAAS är förprogrammerad och navigerar med hjälp av tröghets- och 
satelitnavigering (GPS) till målområdet. Målsökning och identifiering baseras 
på en laserradar (ladar) i kombination med modern signalbehandling och ett 
målbibliotek. Systemet är bland annat framtaget för bekämpning av fientligt 
luftförsvar - SEAD (suppression of enemy air defense). Verkansdelen har tre 
moder; hårdmålspenetrator (long rod penetrator), RSV-projektil (aerostable 
slug), eller splitter mot mjuka mål 10. 
 

                                                 
9 FAS, Internet 2002-08-15: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/atacms -bat.htm 
10 FAS, Internet 2002-08-15: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/locaas.htm 
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4.3 Specialstridsdelar 

4.3.1 Stridsdelar mot elektrisk materiel 
 
4.3.1.1 Högeffektpulsad mikrovågsstrålning (HPM) 
HPM-pulser ger störande eller förstörande verkan mot vissa typer av 
elektronik. Pulserna tränger in i apparaturen antingen "framvägen" genom 
antenner eller motsvarande, alternativt "bakvägen" genom öppningar i höljen 
och via kablage etc. 
 
Störning uppstår genom att HPM-pulserna interfererar med signaler i 
elektroniken och påverkar dessa. Detta kan leda exempelvis till felaktiga data, 
styrsignaler, beräkningsresultat och liknande, eller till att datorer och 
motsvarande utrustning måste "startas om". Vilket i exempelvis i ett flygplan 
eller i en stridssituation kan vara förödande. 
Förstöring uppstår då HPM-pulserna inducerar så pass stora strömmar att 
tunna ledningar eller känsliga komponenter helt enkelt bränns sönder 11. 
 
En HPM-källa består av kraftaggregat, pulsgenerator, mikrovågsrör samt 
antenn. Energin kan alstras exempelvis genom att en elgenerator laddar upp en 
kondensator som sedan snabbt urladdas, eller genom att ett piezoelektriskt 
material utsätts för tryckbelastning. Ett annat alternativ är en 
explosivämnesdriven spiralgenerator där en metallprojektil skjuts genom ett 
magnetfält inuti en spole. Härvid omvandlas ca 5% av sprängämnets kemiska 
energi till elektromagnetisk energi via rörelseenergin hos projektilen. De två 
senare varianterna kan miniatyriseras och byggas in exempelvis i granater av 
relativt liten kaliber. Verkansvolymen är dock tämligen begränsad då pulsernas 
effekttäthet är omvänt proportionell mot avståndet från strålkällan i kvadrat. 
Redan under Gulfkriget användes HPM-stridsdelar mot det Irakiska 
luftförsvaret 12. Detta är enligt min mening en av de tekniska huvudorsakerna 
till att detta snabbt bröt samman och kunde penetreras. 
 
4.3.1.2 Kortslutande ledare 
Under Gulfkriget, och även mot mål i det forna Jugoslavien, användes 
verkansdelar med elektriskt ledande kolfibertrådar. Dessa fälls över ställverk 
och andra elkraftanläggningar i syfte att orsaka kortslutning för att därigenom 
slå ut elförsörjningen. 
 

                                                 
11 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
12 FOI "Orienterar om elektromagnetiska vapen och skydd" nr 1/2001 
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4.3.2 FAE- och termobariska stridsdelar 
Fuel/Air explosive (FAE)-stridsdelar verkar genom tryck. Funktionsprincipen 
är att en energirik vätska sprids som ett aerosolmoln, och därefter initieras när 
bränsle/luftblandningen är optimal. Principen är välkänd från olyckor med 
partikelaerosoler (damm) som exploderat exempelvis i kolgruvor och 
spannmålsmagasin. Då FAE-stridsdelar ej medför någon egen oxidator utan 
nyttjar luftens syre som oxidationsmedel blir sprängkraften per viktenhet större 
än för konventionella sprängstridsdelar som är laddade exempelvis med trotyl. 
Stötvågen från en aerosoldetonation är relativt sätt också av längre varaktighet 
än från en konventionell detonation. Detta är en egenskap som bidrar till ökad 
verkan 13. 
 
Termobariska stridsdelar verkar främst genom värme och tryck. 
Funktionsprincipen bygger på att en konventionell sprängladdning omges med 
en blandning av ett brännbart metallpulver (t.ex. magnesium) och en vätska 
som kan brinna utan omgivande syre (t.ex. Isopropylnitrat). När laddningen 
briserar slungas små metallkorn ut tillsammans med den brinnande vätskan, 
varvid även metallen börjar brinna under stor värmeutveckling 14. 
 
FAE- och termobariska stridsdelar används bland annat mot större stålfartyg, 
mot luftmål, samt mot trupp i värn och andra slutna utrymmen. Härutöver har 
mindre framgångsrika försök gjorts med dem som metod för minröjning 15. 
 

4.3.3 Penetratorbomber 
Under Gulfkriget konstruerades specialbomber för insatser mot 
flygplansbunkrar och underjordiska anläggningar. Dessa utgjordes 
ursprungligen av eldrör från artilleripjäser som fyllts med sprängämne, samt 
utrustats med lasermålsökare och styrfenor (GBU-28) 16. Utveckling av 
penetratorbomber har sedan dess fortsatt. Lockheed Martin har nyligen 
patenterat en stridsdel som separerar i flera segment som hamnar på rad efter 
varandra och sedan slår mot samma punkt på målet 17. 
 

 
GBU-28, penetratorbomb 2,5 ton. 
 

                                                 
13 FAS, Internet 2002-09-13: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/fae.htm 
14 FMV ”Analys Und informerar”, nr 4 2002, sida 12. 
15 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
16 FAS, Internet 2002-09-13: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/gbu-28.htm 
17 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 



FHS ChP T 00-02 2002-12-02 C-uppsats  19 100:2055 
Mj Michael Reberg  Sida 12 (54) 
 
 

4.4 Massförstörelsevapen (NBCR-stridsmedel) 
 
En utförligare beskrivning av NBCR-stridsmedlens tämligen komplicerade 
uppbyggnad och verkan presenteras i bilaga. Här redovisas endast en 
sammanfattning. 
 

4.4.1 Nukleära (N-) stridsmedel 
Kärnladdningar verkar främst genom stötvåg, värmestrålning och joniserande 
strålning. Härutöver tillkommer ljusblixt (bländning), elektromagnetisk puls 
(EMP) och psykologisk verkan. Generellt sätt kan sägas att den dominerande 
verkansformen från stora kärnladdningar är värmestrålningen och från mindre 
den joniserande strålningen. Lagen om minskat utbyte gäller, d.v.s. det krävs 
en ca 10 ggr så kraftig laddning för att dubblera verkansradien. Stötvågen har 
samma egenskaper som från en konventionell explosion men är avsevärt 
kraftigare och varar längre. Värmestrålningen verkar genom att antända eller 
förkolna material 18. 
 
Den elektromagnetiska pulsen uppkommer genom att initialstrålning från 
kärnladdningen "slår loss" elektroner från atomer i luften (compton spridning), 
vilka i växelverkan med det jordmagnetiska fältet ger upphov till en mycket 
kraftig EMP. Denna kan sedan inducera stora strömmar i elektriska ledare och 
materiel, vilka kan bränna sönder känslig elektronik inom stora områden 19. 
 
Även den direkta initialstrålningen från explosionen kan skada känslig optisk 
och elektronisk materiel, men har sin huvudsakliga verkan mot levande 
varelser. Strålningen skadar vävnad genom att jonisera atomer i denna och 
därmed utlösa kemiska förändringar som påverkar cellernas DNA-molekyler 
och kromosomer. Skadorna yttrar sig som akut "strålsjuka" med illamående, 
feber, frossa, trötthet och ökad infektionskänslighet. I svåra fall leder tillståndet 
till döden. På längre sikt ger höga stråldoser ökad risk för tumörsjukdomar. 
 
Initialstrålningen ger även upphov till inducerad aktivitet  genom att normalt 
harmlösa atomer i omgivningen bestrålas, och därmed blir radioaktiva och 
börjar utsända joniserande strålning. Radioaktivt nedfall bestående av 
vapenrester och stoft som inducerats kan färdas med vinden och kontaminera 
stora områden under lång tid 20. 
 
 

                                                 
18 Häfte "FOA Orienterar om kärnvapen", 1990. 
19 FAS, Internet 2002-07-04: http://www.fas.org/nuke/intro/nuke/emp.htm 
20 Häfte "FOA Orienterar om kärnvapen", 1990. 
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4.4.2 Biologiska (B-) stridsmedel 
Biologiska stridsmedel utgörs främst av sjukdomsalstrande mikroorganismer - 
bakterier, virus och svampar - som avsiktligt sprids inom ett område för att slå 
ut människor eller nedsätta deras motståndskraft. Förutom i syftet att skada 
människor kan B-stridsmedel också sättas in mot husdjur eller grödor för att 
störa ett lands försörjning och ekonomi. I B-och toxinvapenkonventionen från 
1972 sägs i första artikeln att dessa endast får användas i "peaceful purposes". 
Det är alltså när mikroorganismer används i ett felaktigt eller ont syfte de 
räknas som B-stridsmedel 21. 
 

4.4.3 Kemiska (C-) stridsmedel 
Består av kemiska ämnen som kan användas för kemisk krigföring, då de är 
giftiga för människor, djur och / eller växter. De kan vara gaser, vätskor eller 
fasta ämnen. De indelas efter flyktighet i lättflyktiga och kvarliggande ämnen, 
eller efter verkan i dödande ämnen, allmänförgiftande ämnen, 
prestationsnedsättande ämnen och herbicider (växtutrotningsmedel) 22. 
 

4.4.4 Radiologiska (R-) stridsmedel 
Så kallade "smutsiga bomber" verkar genom utspridning av radioaktiva ämnen 
t.ex: plutonium, kobolt, cesium eller bestrålad zirkoniumoxid. Idag finns inga 
kända operativa vapen 23. Försök har dock gjorts bl.a. av Sovjet, USA och Irak 
24. R-stridsmedel kan spridas med såväl fjärrstridsmedel som sabotage. Dock 
har det visat sig svårt att belägga större områden. Det bör beaktas att en 
angripare kan använda R- liksom B- och C-stridsmedel för att slå ut människor 
utan att för den skull förstöra infrastruktur. 
 

                                                 
21 Försvarsmakten, "NBC faktabas B-delen", förhandsutgåva på CD-ROM 2002 
22 Nationalencyklopedin bok 10, Bokförlaget bra böcker 1993 
23 CDISS, Internet 2002-07-04: http://www.cdiss.org/rw.htm 
24 FAS, Internet 2002-07-04: http://www.fas.org/nuke/guide/iraq/other/radiological.htm 



FHS ChP T 00-02 2002-12-02 C-uppsats  19 100:2055 
Mj Michael Reberg  Sida 14 (54) 
 
 

4.5 Sammanfattning och slutsatser om stridsdelar 
 

4.5.1 Konventionella stridsmedel 
Utvecklingen inom explosivämnestekniken och elektroniken leder till att, 
jämfört med i dag, samma eller ökade prestanda kan erhållas trots minskning 
av stridsdelarnas vikt och vo lym. Troligtvis kommer vi i framtiden att få se en 
mängd system av liknande typ som "BAT" och "LOCAAS" i form av 
substridsdelar som kan fällas över målområdet från ett flertal olika vapenbärare 
och plattformar. 
 

4.5.2 Specialstridsmedel 
Samhällets och militära förbands allt ökande beroende av elektrisk materiel gör 
att inslaget av stridsmedel riktade mot denna kommer att öka. Användning av 
stridsdelar mot elektrisk materiel har också låg tröskel då dessa inte direkt 
skadar levande varelser. HPM-stridsdelar kan även angripa sofistikerade mål 
utan detaljerad förhandsinformation om dessa. Elektromagnetiska "strålvapen" 
är dessutom väderoberoende och har korta "skjuttider" (ljushastigheten). 
Väsentliga nackdelar är dock att det kan vara svårt att verifiera verkan, och att 
strålningen har begränsad räckvidd. Dessutom finns alltid risk för oönskad 
verkan mot egna system. 
 
Utvecklingen av FAE- och termobariska stridsdelar samt penetratorer gör att 
det kommer att bli svårare att åstadkomma fortifikatoriska skydd mot dessa. 
 

4.5.3 NBCR-stridsmedel 
4.5.3.1 N-stridsmedel: 
Att tillverka kärnladdningar är komplicerat och förenat med stora kostnader. 
Den största svårigheten torde vara att framställa klyvbart material av 
vapenkvalitet. Att utveckla kärnvapen torde därför under överskådlig framtid 
endast vara möjligt för stater. Om uran eller plutonium av vapenkvalitet 
tillhandahålls torde även mäktiga icke-statliga aktörer med hjälp av ett fåtal 
specialister kunna sätta samman primitiva fissionsladdningar. Att använda 
färdiga kärnvapen, som köpts eller stulits, i luftburna vapensystem torde inte 
kräva några djupare kunskaper eller kompetenser. Dock måste en angripare 
beakta de mycket stora politiska konsekvenserna av även en begränsad insats 
med kärnvapen. 
 
4.5.3.2 B-stridsmedel: 
Biologiska stridsmedel är lätta att odla i samma processutrustning som 
harmlösa mikroorganismer, vilket försvårar begränsning av- och kontroll av 
spridning. Huvudproblemet torde vara att sedan omforma dessa till sporer eller 
annan form som lämpar sig för lagring och utspridning. 
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Det kan vara mycket svårt för den som angrips att bevisa att ett utbrott av 
smitta verkligen härrör från ett anfall med B-stridsmedel. Detta i kombination 
med de låga tillverkningskostnaderna och den höga verkan som kan erhållas 
även med begränsade mängder substans gör att hotet från "den fattiges 
atombomb", B-stridsmedlen, måste tas på största allvar! En allvarlig nackdel 
för en angripare är dock att utspridd smitta är svår att kontrollera och även kan 
spridas åter till honom själv. Då B-stridsmedlen består av levande organismer 
är dessa känsliga för extrema temperaturer och strålning av olika slag. Detta 
innebär att substanserna måste skyddas mot friktionsvärmen som uppstår då 
snabba B-vapenbärare rör sig i atmosfären, och att utspridning måste ske i 
relativt låg fart. Dessutom måste utspridningen ske relativt nära marken för att 
inte riskera att B-stridsmedlen förstörs av ultraviolett solstrålning, eller sprids 
ut och drivs undan av höghöjdsvindar. 
 
4.5.3.3 C-stridsmedel: 
Kemiska stridsmedel är enkla att tillverka enligt välkända processer. Dessutom 
finns enorma lager i världen av färdig C-ammunition och substanser. Således är 
anskaffning av C-stridsmedel inte något större tekniskt problem, utan snarare 
en "viljesak". Detta belystes ju också på ett tragiskt sätt av terrorattentatet med 
nervgas i Tokyos tunnelbana 1995. En nackdel för angriparen är dock att 
verkan av C-stridsmedel nedgår drastiskt mot mål med skyddsutrustning. Detta 
i kombination med de politiska nackdelar som är förknippade med C-
stridsmedel måste beaktas av en angripare. De flesta C-stridsmedel är 
dessutom, liksom B-stridsmedel, beroende av utspridning nära jordytan samt 
känsliga för värme och ultraviolett solstrålning. 
 
4.5.3.4 R-stridsmedel: 
Den starka strålningen från dessa gör hanteringen farlig och komplicerad. 
Stridsspetsar eller spraytankar torde kräva kompakta och tunga barriärer för att 
skydda operatörerna. Problematiken med att hantera större mängder och att 
belägga större ytor, gör att R-stridsmedel främst lämpar sig för sabotage 
("smutsiga bomber") eller begränsade insatser i luftburna vapensystem mot 
punktmål. Insats med, eller hot inefattande, radiologiska stridsmedel torde ge 
större psykologisk- än fysisk verkan. Detta bör särskilt beaktas och förberedas 
genom utbildning och information. 
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5 Plattformar och vapenbärare 
 

5.1 Flygplan 

5.1.1 Allmänt och beväpning 
I dag finns ca 30 000 operativa stridsflygplan i världen 25. 
Kostnadsutvecklingen gör att antalet troligtvis kommer att minska i framtiden 
och att multirollkapaciteten (t.ex. JAS) kommer att öka. De stridsflygplan som 
utvecklas nu kommer sannolikt att vara i tjänst långt in på 2000-talet på grund 
av att kostnadsutvecklingen även leder till att tiden mellan projekten kommer 
att öka 26. 
 
Beväpningen kommer troligtvis mer och mer att inriktas mot precisionsvapen 
med lång räckvidd. Robotar mot mark-, sjö- och luftmål kommer sannolikt 
även i framtiden att utgöra flygplanens huvudbeväpning mot kvalificerade mål 
och motståndare med starkt luftförsvar. Robotarna kommer förutom ökad 
räckvidd även att ges ökad precision och möjlighet till samverkan med andra 
robotar i banan avseende målval m.m 27. Lockheed Martin utvecklar t.ex. ett 
framtida system med långräckviddiga attackrobotar som fälls från ett 
konventionellt transportflygplan, och kan kommunicera med varandra i luften 
28. Signalsökande attackrobotar mot luftförsvarssystem blir vanligare och 
medförs regelmässigt. 
 
Utvecklingen inom navigerings- och styrtekniken medför att även 
okvalificerade bomber, raketer och projektiler till en relativt låg styckekostnad, 
kan modifieras till precisionsvapen. Ett exempel på detta är äldre flygbomber 
som utrustas med en ny ”nos”, som enkelt skruvas fast i fästet för tändröret. 
Nosen kan exempelvis innehålla en lasermålsökare med tillhörande styrsystem 
och roder. 
 
Dessa, jämfört med moderna robotar korträckviddiga och tämligen 
okvalificerade system, kan ändå komma att utgöra huvudbeväpningen efter det 
att luftöverlägsenhet åstadkommits. Detta tack vare sitt förhållandevis låga pris 
och goda precision, i kombination med att stora mängder finns i lager. 
 
Navigeringssystem, som bygger på integration av flera metoder, är svåra att 
störa med traditionella telekrigsåtgärder, som ofta endast verkar mot en 
navigeringsmetod. 

                                                 
25 US Army , "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, kap 2. 
26 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
27 US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, kap 2. 
28 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
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Miniatyriseringen av elektronik och utvecklingen av nya effektivare 
explosivämnen gör det också möjligt att ta fram allt mindre vapen, med samma 
eller större verkan än dagens. 
 
Även nytillverkade styrda bomber utvecklas mot ökad precision och längre 
räckvidd. Utökad räckvidd åstadkoms genom att förse bomberna med 
utfällbara vingar som ökar glidtalet, men även krut- eller jetmotorer 
förekommer. Bomberna får då egenskaper som mer och mer liknar en 
attackrobots. Ett exempel är USA:s "JDAM" (Joint Direct Attack Munition) 29. 
 
På motsvarande sätt utvecklas flygplansburna bombkapslar så att dessa får 
prestanda som liknar kryssningsrobotens. Som exempel kan nämnas USA:s 
"JSOW" (Joint Standoff Weapon) 30 och bombkapseln MW 1 (i Sverige BK 
90) som utvecklats till "TAURUS/KEPD-familjen" av Bofors och Daimler-
Benz. KEPD-350 drivs av en turbojetmotor som ger en maxhastighet på drygt 
200 m/s och en räckvidd på över 350 km. Den navigerar mot målet med hjälp 
av GPS och är utrustad med en IR-målsökare. I dag består stridsdelen av en 
bunkerpenetrator med en stor RSV-förladdning, men även substridsdelar som 
kan varieras mot olika måltyper studeras 31. 
 

5.1.2 Konstruktion och prestanda 
Vid utformningen av innevarande och framtida flygplan kommer troligen stor 
vikt att läggas vid signaturanpassning ("stealth"). Denna kommer med stor 
sannolikhet att utgöra begränsande randvillkor för annan teknologi inom t.ex. 
aerodynamiken 32. De höga kostnaderna för signaturanpassning måste dock 
alltid vägas mot behovet av ett stort antal flygplan. I synnerhet i USA pågår 
utveckling av kvalificerade flygplan där de senaste exemplen är bombaren B-2 
"Spirit" respektive attackflygplanet F-117 "Nighthawk". 
 
 

                                                 
29 FAS, Internet 2002-11-15: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/jdam.htm 
30 FAS, Internet 2002-11-15: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/agm-154.htm 
31 Intervju med övlt Lars Tornerhielm FHS, och FAS, Internet 2002-07-21: 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/taurus.htm 
32 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
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5.1.3 Detekterbarhet inom olika våglängdsområden 
Dagens signaturanpassning mot GHz-radar bygger huvudsakligen på 
utformning med trubbiga vinklar som sprider energin bort från källan, i 
kombination med ytbeläggning av radarabsorberande material. Detta ger en 
minskning av radarmålarean ned till i storleksordningen 1-10% av flygplanets 
geometriska tvärsnittsarea. Tillsammans med aktiv störning ger detta stora 
svårigheter att detektera målen. Man kan förvänta sig att "smygtekniken" inom 
GHz-området ytterligare kommer att förbättras i närtid. 
 
5.1.3.1 Exempel på signaturanpassade flygplan  

 
Bombflygplan B-2 "SPIRIT 

 
Attackflygplan F-117 
"NIGHTHAWK" 
 
Reflektion av radarenergi: 

 
 
5.1.3.2 Några principer för radarabsorberande material 
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Framtida radar inom MHz-området ger resonanseffekter mot själva skrovet på 
mål av flygplansstorlek, oavsett om dessa utformats med trubbiga vinklar och 
radarabsorberande material eller ej. MHz-radar kräver dock stora antenner som 
är svåra att få plats med i flygande plattformar som ofta har begränsade 
utrymmen för installation. 
 
Detta då vågutbredningshastigheten (v) 33 = frekvensen (f) multiplicerad med 
våglängden (? ). Lägre frekvenser ger således större våglängder, vilket i sin tur 
leder till behov av större antenner för att få tillräckligt god upplösning 34. Detta 
då vinkelupplösningen, som bör vara så liten som möjligt, är direkt 
proportionell mot våglängden och omvänt proportionell mot storleken på 
antennen 35. 
 
Modern signalbehandling och databaser med aktuella målparametrar kommer 
troligtvis också att göra det möjligt att identifiera flygplansmodellen enbart på 
dess radareko 36. 
 
Kylning av varma motordelar och avgaser gör att även emissionen inom det 
infraröda (IR) våglängdsområdet kan minskas. Höga farter ger dock en 
ofrånkomlig höjning av skrovtemperaturen p.g.a. friktionen mot luften. Som 
exempel kan nämnas att framkanterna på SR-71 vingar i hastigheter kring 800 
m/s hettas upp mot 400 grader Celsius.  
 
 

                                                 
33 För elekromagnetiska vågor är denna lika med ljushastigheten, i vakuum ca 3 x 108 m/s. 
34 Upplösning = förmåga att åtskilja två närbelägna objekt.. 
35 FHS ChP T 00-02 kurs "Robusta radarsystem" juni 2001. 
36 FHS ChP T 00-02 kurs "Robusta radarsystem" juni 2001. 
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5.2 Helikoptrar 

5.2.1 Allmänt 
Helikoptrar kännetecknas främst av sin stora flexibilitet vad avser möjlighet till 
start- och landningsplatser, basering och uppgifter. Militära helikoptrar 
används i dag främst för transporter och som plattformar för pansarvärnsvapen 
och målutpekning för dessa. De kan även användas inom en rad andra områden 
såsom plattformar för spaningssensorer av olika slag, relästationer för 
samband, telestörning eller indikering. Helikoptrar är idag vanligt 
förekommande även i det civila samhället. 
 

5.2.2 Konstruktion och prestanda 
Utvecklingen av militära helikoptrar kommer sannolikt att gå mot ökad 
robusthet med bepansring och dubblering av känsliga system. För att 
ytterligare öka flexibiliteten införs utbytbara modulsystem för olika uppdrag 
exempelvis: spaningssensorer, målutpekare, motmedel etc 37. Helikoptrarnas 
goda manöverbarhet gör att de kan uppträda på extremt låga höjder och utnyttja 
terrängens höjdvariationer för skyl och skydd. Helikoptrar kräver dock tät luft 
för att kunna flyga, varför de har stora begränsningar på höjder över något 
tusental meter. 
 
I prestanda sammanhanget kan också nämnas att de första skotten från FN-
alliansen under Gulfkriget 1991 var attackrobotar från Amerikanska helikoptrar 
mot Irakiska radaranläggningar. Helikoptrarna användes således för att bereda 
vägen för efterföljande attackflyg genom att öppna "korridorer" i det Irakiska 
luftförsvaret 38. 

5.2.3 Detekterbarhet inom olika våglängdsområden 
Signaturanpassning av själva flygkroppen kan utföras på samma sätt som för 
flygplan. De snabbt roterande och stora bladen i huvudrotorn, och även i 
stjärtrotorn, ger dock upphov till kraftigt dopplerskift och eko inom 
radarområdet. Radarsignaturen kan dock minskas om bladen och naven i 
rotorerna utförs i radarabsorberande material. Ljudet från rotorerna ger också 
möjlighet till detektering och förvarning inom det akustiska området, i 
synnerhet som helikoptrar rör sig avsevärt långsammare än ljudet. Heta 
motordelar och av friktionen upphettade rotorer, samt utsläpp av varma 
avgaser, ger möjlighet till detektering inom IR-området. IR emissionen från 
helikoptrar kan dock förväntas vara mindre än från jetflygplan av motsvarande 
storlek 39. 
 
 

                                                 
37 US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, kap 2. 
38 FAS, Internet 2002-08-14: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/rotary.htm 
39 FAS, Internet 2002-08-14: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/rotary.htm 
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5.3 Obemannade flygande farkoster 

5.3.1 Definition 
"De förarlösa farkosterna kan uppträda som autonoma eller fjärrstyrda, kan 
vara för engångsbruk eller återanvändbara och kan bära olika laster, även 
vapen. Ballistiska eller semiballistiska robotar och artilleriprojektiler ingår ej." 
Av definitionen framgår att gränsdragningen till intelligenta robotar inte är helt 
tydlig, men att de obemannade flygande farkosterna är mer flexibla än 
robotarna i förmågan att växla mellan olika typer av laster och uppdrag. En 
utmärkande egenskap är att de skall kunna vara återanvändbara, vilket dock 
inte förhindrar att de används i "engångsuppdrag"40. Amerikansk terminologi 
benämner fjärrstyrda UAV utan automatik som "RPV" (Remotely Piloted 
Vehicles), och förprogrammerade autonoma farkoster som "drones" 41. 
 

5.3.2 UAV (Unmanned Airborne Vehicle) 
Den första breda tillämpningen av UAV:er kom under Vietnamkriget, och 
UAV:er har sedan dess blivit vanliga i de flesta försvarsmakter. De utformas 
som helikoptrar eller flygplan och finns i alla storlekar från små isärtagbara och 
bärbara "modellflygplan" som startas genom att "kastas" iväg av en soldat, t.ex. 
amerikanska marinkårens "Dragon Eye"42, till stora flygplan med större 
vingspann än en Boeing 747, t.ex. "Condor"43. Små UAV:s ringa storlek, låga 
radarmålarea och begränsade värmeutstrålning gör dem svåra att upptäcka och 
bekämpa 44. Federation of American Scientists presenterar en bra förteckning 
över olika UAV modeller på Internet 45. 
 
Typiska uppgifter för UAV kan vara övervakning, spaning och 
underrättelseinhämtning med olika typer av sensorer, indikering av NBCR-
stridsmedel, eller att utgöra relästation för samband. Även mer offensiva 
uppgifter som målutpekning och eldledning, eller telekriginsats med störning, 
skenmål och remsor, kan utföras. Nyttolast som kan medföras varierar från 
något enstaka kilo upp till flera hundra. De flesta modeller har dock låg 
lastförmåga varför möjligheten att medföra olika laster under ett uppdrag är 
starkt begränsad, och att miniatyrisering av lasterna är av stor betydelse. 
Forskning sker även på extremt små UAV "ringvingar" för de lägsta förbanden 
och urban miljö. Stora och förhållandevis dyra UAV kan förses med 
egenskyddsutrustning och utformas med låg signatur 46. Sverige har nyligen 
anskaffat UAV-spaningssystemet "UGGLAN".  
 

                                                 
40 FOA, "Teknisk-strategisk studie av obemannade farkoster", 1997-09-17 dnr 97-4278/S 
41 US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, kap 2. 
42 Armed Forces Communications and Electronics Association tidskrift "Signal" april 2002 
43 FAS, Internet 2002-07-08: http://www.fas.org/irp/program/collect/condor.htm 
44 US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, kap 2. 
45 FAS, Internet 2002-07-08: http://www.fas.org/irp/program/collect/uav.htm 
46 FOA, "Teknisk-strategisk studie av obemannade farkoster", 1997-09-17 dnr 97-4278/S 
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UAV:er kan användas som bärare av "smarta antenner" och utgöra noder i 
sambands- och informationsnät. Tekniken med digital lobformning kan även 
utnyttjas för radartillämpningar. Varje UAV skulle då kunna medföra en 
spaningsradar med kort räckvidd, vilken i samverkan med övriga noder ingår i 
en yttäckande luftbevakning 47. 
 

5.3.3 UCAV (Uninhabited Combat Air Vehicle) 
Liksom övriga UAV finns UCAV i såväl små som stora modeller. 
Obemannade stridsfarkoster kan komma att ersätta stridsflygplan i många 
taktiska situationer. Avsaknaden av besättning gör att UCAV får mindre volym 
och vikt, kan manövrera med högre G-belastning, och kan användas för mer 
riskfyllda uppdrag. Exempel på sådana kan vara att penetrera starkt 
luftförsvarade områden eller att utföra attacker mot själva luftförsvarssystemen 
(SEAD). Alternativt attack mot andra land- och sjömål, eller t.o.m. jakt av 
luftmål! 48. 
 
En annan möjlighet är utnyttjandet av civila UAV som vapenbärare. 
Exempelvis skulle den metrologiska UAV:n ”Aerosonde” kunna användas. 
Denna flög nyligen över Atlanten, har någon meters vingbredd och kan bära 
med sig en last på ca 2 kg. Denna mängd av en lämplig B-substans skulle 
kunna ge allvarlig verkan mot en storstad. 
 
USA:s DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) utvecklar i 
samarbete med US Airforce och Boeing en demonstrator ”UOS” (UCAV 
Operational System) just för insatser "first day of the war" mot 
luftförsvarssystem, eller för "Combat Air Patrol". Den har storlek och 
prestanda som motsvarar ett modernt bemannat attackflygplan, och kan även 
utföra eskortuppdrag till annat flyg genom att medfölja och sättas in mot 
luftvärn som upptäcks under anflygningen. UOS signaturanpassas och ges en 
längd på ca 11 m, vingspann på ca 15 m, och en tomvikt på drygt 4,5 ton. 
Vapnen bärs internt i två balkar och lastkapaciteten är drygt 1,5 ton. Den 
maximala hastigheten ligger på drygt 300 m/s, straxt under ljudets. Länken till 
styrsystemet går antingen direkt antenn till antenn eller via satelit 49. 
 
Man kan även tänka sig utveckling av UCAV för "självmordsuppdrag". 
Farkosterna kan då antingen lastas med verkansdelar, eller ha själva 
flygkroppen utförd i sprängämne 50. Fördelen jämfört med exempelvis 
kryssningsrobotar är möjligheten att stridspatrullera inom ett område under 
längre tid, att kunna avbryta uppdraget och byta mål eller återvända till basen. 
 

                                                 
47 FOA, "Teknisk-strategisk studie av obemannade farkoster", 1997-09-17 dnr 97-4278/S 
48 FOA, "Teknisk-strategisk studie av obemannade farkoster", 1997-09-17 dnr 97-4278/S 
49 DARPA "UOS Description", Internet 2002-07-08: http://www.darpa.mil 
50 ChP T 00-02 syntes aug-sep 2001 
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5.4 Kryssningsrobotar 

5.4.1 Allmänt 
Definition: ”En kryssningsrobot är en aerodynamisk missil, som med en 
luftförbrukande framdrivningsanordning har givits en räckvidd överstigande 
150 km, samt utefter en förprogrammerad flygväg autonomt navigerar fram till 
ett förutbestämt mål och där åstadkommer verkan. Kryssningsrobotar kan 
avfyras från mark-, fartygs- eller flygplattform” 51. 
 
Den första modellen kan sägas vara de tyska V1-robotarna från det andra 
världskriget. Kryssningsrobotar är aerodynamiska och flyger således i 
atmosfären med hjälp av en jetmotor, vanligen i underljudsfart. Robotarna kan 
bära med sig en stridsdel på några hundra kilo, i värsta fall med substridsdelar 
eller med NBC-stridsmedel. De tar sig fram, ofta på låg höjd, längs en 
förprogrammerad flygväg med hjälp av flera olika navigeringssystem. Grunden 
är tröghetsnavigering med accelerometrar eller gyron, eller satellitnavigering 
typ GPS. Grundsystemet kan stöttas av ett radarnavigeringssystem som följer 
terrängkonturerna och i de modernaste varianterna även av ett optroniskt 
system som jämför terrängen med lagrade satellit- eller flygbilder av 
målområdet. Räckvidden för några kryssningsrobotar idag är flera hundra 
landmil och precisionen meternoggrann 52.  
 

5.4.2 Konstruktion och prestanda 
De flesta robotar kan konstrueras efter förhållandevis enkla flygfall med små 
belastningar. För att öka överlevanden nyttjar huvuddelen av 
kryssningsrobotarna en låg flyghöjd (ca 30 m) vilket försvårar främst upptäckt, 
men även bekämpning. För att öka effekten i slutfasen kan kryssningsroboten 
stiga till ca 200 m för att underlätta mållåsning för målsökaren eller spridning 
av substridsdelar. Djuppenetrerande stridsdelar kan göra upptagningar till 
1000-6000 m för att öka sin kinetiska energi vid anslag. Morgondagens 
hypersoniska robotar ökar sin penetrationsfö rmåga genom att uppträda i farter 
kring 800-1100 m/s på höjder mellan 20-30 km. Inflygningen mot målet sker 
under en brant dykvinkel. Dessa robotars flygbanor liknar slutfasen för 
ballistiska robotar, med motsvarande krav på de bekämpande systemen 53. 
 
Man kan även tänka sig en "terroristvariant" där exempelvis en traditionell 
sjömålsrobot modifierats till kryssningsrobot med en enkel GPS-navigator och 
lämplig stridsdel för anfall mot t.ex. en flygplats, militärbas eller ett samhälle. 
Om kryssningsrobotar börjar masstillverkas kan dessa bli billiga och komma 
att utgöra mängdvapen för stora insatser! 
 

                                                 
51 FOA rapport 1997 ”Skydd mot kryssningsrobotar” (FOA-R-97-00584-310-SE) 
52 ChP T 00-02 syntes aug-sep 2001, och FAS; Internet 2002-07-02: 
http://fas.org/nuke/intro/cm 
53 ChP T 00-02 syntes aug-sep 2001, och FAS; Internet 2002-07-02: 
http://fas.org/nuke/intro/cm 
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5.4.3 Styr-, navigerings- och målsökarsystem 
En kryssningsrobot mot landmål har tre styrfaser; startfasen, anflygningsfasen 
och slutfasen. Under startfasen använder roboten endast sitt 
tröghetsnavigeringssystem (TN). Under anflygningsfasen stöttas TN vanligen 
av antingen ett radarbaserat terrängkontursystem (TERCOM), eller något 
satellitnavigeringssystem som GPS eller GLONASS. Slutfasen börjar när 
roboten närmar sig målområdet där precisionsflygningen understöds av ett mer 
noggrant optiskt terrängreferenssystem (DSMAC) eller en målsökare. 
Styrsystemen kan antigen vara förprogrammerade, fjärrstyrda eller 
halvautonoma 54. 
 
TN systemet är helt passivt och bygger på att en noggrann klocka och 
accelerometrar eller gyron utnyttjas för att fastställa läget i rummet. 
 
TERCOM systemet bygger på i förhand inlagrad information om terrängens 
höjdkurvor i robotens minne. Under flygningen jämför systemet höjdkonturen i 
minnet med aktue lla värden från en aktiv radarhöjdmätare, varvid korrigering 
av TN systemets fellägen kan åstadkommas. Endast vissa delar av målbanan 
lagras och används för referens. Exempelvis valdes under Gulfkriget 
robotbanor över bergen i Iran för att få bättre höjdvariation än i det Irakiska 
slättlandskapet.  
 
Satellitnavigeringssystem som GPS och GLONASS är passiva och bestämmer 
sin position och rörelse genom att jämföra skillnaden i gångtid för mottagna 
signaler från flera satelliter. GPS har revolutionerat kryssningsrobot-
navigeringen, och ger en noggrannhet ned till ett tiotal meter. Kostnaderna 
jämfört med TERCOM är avsevärt lägre. Inga radarkartor krävs, därmed 
undviks också ett komplicerat överföringsförfarande av aktuella radardata till 
skjutande enheter med tillhörande tidsförluster. Robotar som uppträder på låga 
höjder kräver dock information om terränghinder för att undgå kollisioner med 
dessa. En betydande svaghet för systemen är att de svaga satellitsignalerna i 
dag är mycket lätta att störa eller förvränga. 55. 
 
Slutfasstyrningen syftar till att öka precisionen in mot målet. Det kan vara en 
radar-, laser-, IR-, TV- eller en signalsökande målsökare. I DSMAC behandlas 
bilderna från en IR- eller TV-målsökare i ett korrelationssystem för att 
identifiera mål och träffpunkt vilka lagrats i robotens minne före avfyring. Det 
finns även koncept där robotens IR- eller TV-bild översänds via satellitlänk till 
en operatör som avgör målvalet; "man in the looop". Av avgörande betydelse 
för hög träffsannolikhet är tillgången på bildunderlag för det aktuella 
målområdet. Målunderlaget kan inhämtas av satelliter eller flygspaning 56. 
 
                                                 
54 ChP T 00-02 syntes aug-sep 2001, och FAS; Internet 2002-07-02: 
http://fas.org/nuke/intro/cm 
55 ChP T 00-02 syntes aug-sep 2001, och FAS; Internet 2002-07-02: 
http://fas.org/nuke/intro/cm 
56 ChP T 00-02 syntes aug-sep 2001, och FAS; Internet 2002-07-02: 
http://fas.org/nuke/intro/cm/  
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5.4.4 Detekterbarhet inom olika våglängdsområden 
Det finns redan idag signaturanpassade ("stealth") kryssningsrobotar med 
frontala radarmålareor ned mot en hundradels kvadratmeter och reducerad IR-
signatur. Dock ger olika aspektvinklar till sensorn varierande radarmålarea. 
Utveckling av signaturanpassade konfigurationer syftar till att reducera 
förvarning och försvåra bekämpning. Dessa åtgärder kan dock vara 
kostnadskrävande och komplicerade. Vilket i sin tur ofta leder till att 
numerären nedgår. 
 
Aktiva radarhöjdmätare, radiolänkar och läckande signaler från elektroniken i 
roboten gör att detektering i vissa fall bör vara möjlig genom signalspaning. 
 
En specialvariant är hypersoniska kryssningsrobotar, exempelvis den ryska SS-
N-22 Sunburn/Mosquit, som går i en hög bana och avslutar med att dyka mot 
målet med flera gånger ljudhastigheten 57. Signaturreducering för 
kryssningsrobotar med överljudsfart är svårare att åstadkomma än för 
underljudsrobotar. Den höga hastigheten medför hög skrovtemperatur, p.g.a. 
friktionen mot atmosfären, vilket underlättar upptäckt med IR-sensorer. 
Aerodynamiken för dessa hypersoniska system ställer också speciella krav på 
fysisk utformning och material, vilket i sin tur medför ökade 
upptäcktsmöjligheter för radarsensorer 58. 
 

5.4.5 Systemexempel 
 
Kryssningsrobot Räckvidd Radarmålarea Hastighet 
Kh-55, AS-15 3000 km cirka 0,1 m2 Ca 250 m/s 
BGM-109 
Tomahawk 

1100 km cirka 0,1 m2 Ca 250 m/s 

Kh-22, AS-4 
Kitchen 

460--500 km upp mot 1 m2 Ca 1100 m/s 

SS-N-22 
Sunburn/Mosquit 

250 km cirka 0,1 m2 Ca 1000 m/s 

Kh-101 5000 km ned mot 0,01 m2 Ca 250 m/s 
AGM-129 4000 km ned mot 0,01 m2 Ca 250 m/s 
ARRDM 1200 km cirka 0,1 m2 Ca 2000 m/s 
AS-19 Koala 3000--4000 km cirka 0,1 m2 Ca 1000 m/s 
AGM-158 200--350 km ned mot 0,01 m2 < 300 m/s 
KEPD-350 350 km cirka 0,1 m2 < 300 m/s 
Källa: Federation of American Scientists. 

                                                 
57 FOI rapport 2001 "Luftvärn mot främst kryssningsrobotar" (FOI-R--0118--Se ISSN 1650-
1942) 
58 ChP T 00-02 syntes aug-sep 2001, och FAS; Internet 2002-07-02: 
http://fas.org/nuke/intro/cm/  
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5.4.6 Dagens kryssningsrobotar med underljudsfart 
 
5.4.6.1 Rysk kryssningsrobot Kh-55, AS-15 
Roboten blev operativ 1984 och kan sägas motsvara den amerikanska 
Tomahawk roboten till prestanda och utseende. Den är byggd för insats med 
kärnvapen mot mål vars koordinater är kända. Dess styrsystem är en 
kombination av TN och TERCOM. Den finns i en markbaserad, fartygsbaserad 
och möjligtvis en ubåtsbaserad version. Räckvidden beräknas till ca 3000 km. 
En uppgraderad version, Kh-555, har konventionell verkansdel. Dessutom 
finns den i en korträckviddig version för taktiska ändamål Kh-65SE 59. 
 
5.4.6.2 Amerikanska BGM-109 Tomahawk  
Har funnits i den amerikanska arsenalen sedan 1981, och har uppgraderats vid 
ett flertal tillfällen. Roboten har i sin grundversion ett styrsystem som förlitar 
sig på TN och TERCOM. För att öka precisionen i slutet av målbanan har den 
ett optiskt navigeringssystem (DSMAC). De senaste uppgraderingarna har GPS 
som komplement till TERCOM. Verkansdelen kan vara av konventionell typ 
eller kärnvapen. De senare versionerna har även möjlighet att bära fram 
substridsdelar till målområdet. Den sista och mest omfattande uppgraderingen 
av Tomahawk roboten, Block IV, är försedd med en framåtriktad IR-målsökare 
för att överta målsökningen i slutfasen. Den kan förses med en stridsspets som 
kan penetrera hårda mål. Det finns enligt uppgift möjlighet att styra roboten i 
slutfasen från avfyringsområdet med hjälp av IR-målsökaren via en satellitlänk 
i realtid, via länken kan också robotens status inhämtas 60. 
 
 

 
Kryssningsrobot "TOMAHAWK" 

 
Navigeringssystem 

 

                                                 
59 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/nuke/guide/russia/bomber/as-15.htm 
60 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm 
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5.4.7 Dagens kryssningsrobotar med överljudsfart 
 
5.4.7.1 Rysk kryssningsrobot Kh-22, AS-4 Kitchen 
En flygplansburen äldre rysk robot som genomgår en modernisering. Roboten 
är framtagen i tre versioner; en version mot högprioriterade sjömål, en 
strategisk robot med massförstörelse effekt och en luftförsvarspenetrerande 
robot mot vitala luftförsvarsobjekt som radarstationer. Den kan uppnå 
hastigheter på cirka 1100 m/s med räckvidder mellan 460-500 km. Den har en 
höghöjdsdykande profil och styrs av i slutfasen av en aktiv radar eller IR 61. 
 
5.4.7.2 Rysk kryssningsrobot SS-N-22 Sunburn/Mosquit 
Finns i en fartygsburen och en flygplansburen version. Kan uppnå farter kring 
ca 1000 m/s beroende på höjd, med en räckvidd kring 250 km. Den har TN-
styrning i banfasen och radar för slutmålsstyrning. Taiwans vilja att köpa 
luftförsvarssystemen AEGIS och PATRIOT PAC-3 grundar sig till stor del att 
man vill ha förmågan att möta Kinas nyinköpta SS-N-22. Kan troligen 
användas mot markmål med låga krav på precision 62. 
 

5.4.8 Dagens signaturanpassade kryssningsrobotar (med 
underljudsfart) 

 
5.4.8.1 Rysk kryssningsrobot Kh-101 
En långräckviddig (över 5000 km) kryssningsrobot under införande i de ryska 
flygstridskrafterna. Den har ett TERCOM system och ett optiskt system för 
navigering i banfasen i kombination med en optisk slutfasmålsökare. Janes 
Missile and Rocket hävdar att den har en träffnoggrannhet på 12-20 m. Det 
mest revolutionerande är kanske dess låga radarmålarea vilken uppskattas till 
0,01m2. Den är flygplansburen och skall bäras av  Tu-160 ”Black Jack” och 
Tu-95 ”Bear” 63. 
 
5.4.8.2 Amerikanska kryssningsroboten AGM-129 
En kryssningsrobot med "stealth" egenskaper under utveckling. Den skall 
enligt uppgift vara signaturanpassad både i radar och IR-området. Elektroniken 
i roboten är inkapslad för att minimera läckande signaler vilka skulle kunna 
avslöja robotens anflygning. Man har även vidtagit åtgärder som minskar dess 
akustiska signatur 64. 

                                                 
61 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/nuke/guide/russia/bomber/as-4.htm 
62 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/moskit.htm 
63 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/nuke/guide/russia/bomber/kh-101.htm 
64 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/nuke/guide/usa/bomber/acm.htm 
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5.4.9 Morgondagens kryssningsrobotar med överljudsfart 
 
5.4.9.1 Amerikansk experimentrobot ARRDM 
ARRDM (Advance Rapid Response Missile Demostrator) är en 
kryssningsrobot med hypersonisk prestanda med farter upp mot 2000 m/s. 
Beräknas vara operativ kring 2010. Den drivs av en supersonisk ramjet (scram) 
motor och kan bära en 115 kg last upp till 1200 km. Roboten skall kunna fällas 
från ett flygplan eller avfyras från ett fartyg. Styrningen förlitar sig till GPS och 
TN. Systemet utvecklas för att kunna bekämpa tidskritiska mål som mobila 
robotramper eller djupt skyddade bunkrar. Janes "Robots & Missiles" talar om 
att ARRDM kan bli ett ”första dagen vapen”, d.v.s. ett vapen man sätter in 
första dagen för att slå ut en motståndares kvalificerade defensiva system för 
att kunna sätta in mindre kvalificerade system i dess kölvatten. Enligt FOI 
kommer dessa robotar befinna sig inom atmosfären under hela sin banfas (<30 
km höjd) 65. 
 
5.4.9.2 Ryskt utvecklingsprojekt AS-19 Koala  
Ett ryskt kryssningsrobotprojekt med överljudshastighet som lades ned i början 
av 1990-talet. Den var avsedd att ersätta Kh-55 med räckvidder mellan 3000-
4000 km. Roboten var avsedd att bära två stridsdelar som autonomt skulle 
kunna slå ut två mål med 100 km separation 66. 
 

5.4.10 Taktiska robotar och bombkapslar 
De kryssningsrobotar som togs fram under 70- och 80-talet var avsedda för 
strategiska roller, på långa avstånd avfyras mot motståndarens strategiska mål 
som ledningscentraler eller kärnvapenanläggningar. På den taktiska nivån 
användes korträckviddiga system som raketer eller glidbomber. 
Vapenutvecklingen har nu medgivit att man kan producera nästan lika 
kompetenta system till en rimlig kostnad för den taktiska nivån. Systemen har 
räckvidder kring 200-300 km, avsevärt kortare än de strategiska 
motsvarigheterna, men långt utanför luftförsvarssystemens räckvidd. Genom 
detta minimerar man riskerna att förlora en dyr plattform, som dagens 
attackflygplan. 
 
5.4.10.1 Amerikanskt stand-off vapen AGM-158 (JASSM) 
En gemensam bombkapsel som är under utprovning för US Air Force och US 
Navy. Vapnet har ungefär samma kapacitet som Tomahawk-roboten bortsett 
från räckvidden som ligger mellan 200-350 km. Den är signaturanpassad i sin 
utformning, och kan avfyras från såväl bomb- som taktiska attackflygplan. 
 

                                                 
65 ChP T 00-02 "workshop 2" vid syntes aug-sep 2001. 
66 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/nuke/guide/russia/bomber/as-19.htm 
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AGM-158 (JASSM) uppgraderas troligtvis för att kunna bära LOCAAS som 
substridsdel, citat: 
"Potential Upgrades 
The JASSM P-LOCAAS-DM P3I concept integrates powered LOCAAS 
submunitions with dual mode LADAR and MMW seeker. LOCAAS has a 
multimode warhead and a maneuvering airframe to produce a high 
performance submunition . The warhead can be detonated as a long rod 
penetrator, an aerostable slug, or as fragments based on the hardness of the 
target. The LADAR allows target aimpoint and warhead selection to be 
determined automatically. The powered LOCAAS uses a small turbojet engine 
which is capable of powering the vehicle for up to 30 minutes. JASSM will 
provide the delivery platform for LOCAAS thus increasing the range and 
operational flexibility of LOCAAS 67." 
 
5.4.10.2 Tysk-svenska Taurus, KEPD 350 
En produkt i en familj av glidkapslar och framdrivna bombkapslar med 
kryssningsrobotprestanda. Systemet är en av kandidaterna för att beväpna JAS 
39 och den tyska Tornado. Styrsystemet stöds av TN, GPS samt en IR-
målsökare, räckvidderna är ca 150 respektive 350 km 68. 
 
 

 
"AGM-158 (JASSM)" 

"TAURUS/KEPD 350” 
 
 

                                                 
67 FAS, Internet 2002-11-25: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/jassm.htm 
68 FAS, Internet 2002-07-03: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/taurus.htm 
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5.5 Ballistiska missiler (BM) och artilleriraketer 

5.5.1 Allmänt 
De kanske mest kvalificerade långräckviddiga vapensystemen utgörs av BM. 
Dessa har sitt ursprung i de tyska V2-robotarna från det andra världskriget, och 
kännetecknas av att de avfyras vertikalt, följer en förutbestämd kastbana som 
går utanför atmosfären, och därefter dyker ned mot målet i en brant vinkel med 
mycket hög hastighet. 
 
Trenden är att precisionen hos BM ökar varför de i framtiden bör betraktas som 
ett hot även mot militära funktioner, till skillnad mot tidigare då de mer har 
betraktats som politiska medel. 
 
Stormakternas interkontinentala kärnvapenrobotar och Iraks "SCUD"/"Al 
Hussein" från Gulfkriget är några exempel på BM. I dag är BM spridda till 
många stater, även i tredje världen, och USA lägger som bekant ned stora 
summor på sitt "National Missile Defense" (NMD) för skydd mot just BM. 
Runt Moskva finns också allt sedan 60-talet luftvärn mot BM grupperat. 
 
Moderna robotar kan vara utrustade med massförstörelsevapen i substridsdelar. 
Som exempel kan nämnas den amerikanska strategiska roboten MX 
"Peacekeeper"; vilken utanför atmosfären frigör upp till 11 st "Multiple 
Independently Reentry Vehicles" (MIRV) vardera om ca 300 kt sprängkraft, 
vilka sedan dyker ned mot målområdet. MIRV-tekniken är främst framtagen 
för att försvåra för fiendens luftförsvar och ge bättre yttäckning i målet 69. 
 
 

 
BM "MX PEACEKEEPER". 

 
Nedslag av substridsdelar (MIRV) från BM 
"MX PEACEKEEPER ".  

 

                                                 
69 FAS, Internet 2002-07-01: http://www.fas.org/nuke/guide/usa/icbm/lgm-118.htm 
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Även grovkalibriga artilleriraketer har egenskaper som liknar de hos 
korträckviddiga BM. Nya krut möjliggör upp mot 50% ökad räckvidd utan att 
öka kalibern, samtidigt som spridningen på långa skjutavstånd kan hållas nere 
med hjälp av slutfasstyrning. Raketerna kan även utrustas med autonoma 
målsökare som ger väsentligt ökad träffsäkerhet. Nya stridsdelar tas fram, 
exempelvis; bunkerpenetratorer, fordonsminor och sambandsstörare. Även 
utskjutning av UAV med raketartilleri diskuteras 70. 
 
Ett systemexempel är det amerikanska "MLRS" (Multiple Launch Rocket 
System) 71 som förutom med 12 traditionella salvpjäsraketer även kan laddas 
med två mindre ballistiska missiler "TACMS"  (Tactical Missile System) mot 
prioriterade mål på stort djup bortom artilleriräckvidden 72. 
 
 

 
Raketartilleri "MLRS" 

 
ballistisk missil "TACMS" 

 

5.5.2 Konstruktion och prestanda 
BM är i princip stora raketer som startar vertikalt ur en silo som kan vara 
grupperad i marken eller ombord på ett fartyg (ubåt). Mindre BM kan även 
avfyras från mobila fordonsramper. I vissa modeller används tryckluft för att 
kasta ut missilen ur silon och därmed minska värmesignaturen (IR emissionen) 
vid avfyring. Därefter tänder huvudmotorn och slungar ut missilen i rymden. 
Raketen har ett eller flera motorsteg placerade ovanpå varandra. Det första och 
största steget är ett lyftsteg (Booster) som sedan frigörs när det brunnit ut i 
syfte att minska farkostens vikt. Därefter tänder, brinner och frigörs 
nästkommande steg i tur och ordning tills maxfarten uppnåtts 73. 

                                                 
70 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 
71 FAS, Internet 2002-07-01: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m270.htm 
72 FAS, Internet 2002-07-01: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/atacms.htm 
73 FAS, John Pike, Internet 2002-07-01: http://www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm 



FHS ChP T 00-02 2002-12-02 C-uppsats  19 100:2055 
Mj Michael Reberg  Sida 32 (54) 
 
 
Äldre BM drivs med flytande bränsle som tankas strax före avfyring för att 
undvika avdunstning ur rakettankarna. Detta medför tämligen långa 
reaktionstider, och besvärlig hantering av giftigt och explosivt raketbränsle, 
varför man i moderna konstruktioner övergått till raketmotorer som är fyllda i 
förväg med fast bränsle 74. 
 
USA:s NAIC (National Air Intelligence Center) indelar BM i fyra 
räckviddsklasser: 
SRBM (Short Range BM) <1000 km. 
MRBM (Medium Range BM) 1000--3000 km. 
IRBM (Intermediate Range BM) 3000--5500 km. 
ICBM (Inter Continental BM) >5500 km. 
Svenska FOI benämner räckviddsklassen 300--650 km som taktiska BM 75. 
 
Hastigheten vid inträdet i atmosfären är direkt proportionell mot räckvidden, 
ju längre räckvidd desto högre ingångshastighet. En BM med 500 km räckvidd 
har en ingångshastighet på ca 2500 m/s, motsvarande hastighet vid räckvidden 
3500 km är ända upp mot 6500-7000 m/s 76. En stridsspets med denna höga 
ingångshastighet bromsas dock upp av friktionen mot atmosfären till ca 2500 
m/s vid nedslaget. Friktionsvärmen kan hetta upp stridsspetsens yta mot 11 000 
grader Celsius(!) varför en värmesköld erfordras 77. 
 
BM långa räckvidd och stora lastkapacitet på flera ton gör dem idealiska för att 
bära kärnvapen. Även B- och C-stridsdelar förekommer. Användning av B- 
och C-stridsmedel försvåras dock av den höga nedslagshastigheten med 
tillhörande friktionsvärme vilken tenderar att förstöra de aktiva substanserna 78. 
Hastigheten i kombination med den ballistiska kastbanan innebär även att 
eventuella substridsdelar får svårt att göra stora avvikelser från banvinkeln i 
sida under slutfasen 79. Detta kan dock kompenseras genom att utrusta 
substridsdelarna med impulsmotorer för kurskorrektioner. 
 

                                                 
74 FAS, John Pike, Internet 2002-07-01: http://www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm 
75 FOA rapport december 1998 "Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar 
med begränsad räckvidd". 
76 Tidskrift: "Aviation Week & Space Technology" 990805 sid 70 
77 "Aerothermodynamics and Planetary Entry", A.L Crosbie, 1981 Sid 286. 
78 US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, kap 2. 
79 FAS, John Pike, Internet 2002-07-01: http://www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm 
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5.5.3 Styr-, navigerings- och målsökarsystem 
Den för BM tilltänkta banan programmeras in i styrsystemet före start. Detta 
består av två delsystem för kontroll av attityd respektive flygbana. 
Attitydkontrollsystemet håller den BM i rätt roll-, tipp- och anfallsvinkel. 
Flygbanesystemet svarar för att navigera i rätt bana för att nå målet. 60-talets 
tämligen primitiva BM fastställde sitt läge genom triangulering av 
radiosignaler. För få högre precision och samtidigt undvika röjande signaler 
och risken för störning av dessa används numera tröghetsnavigering. Utanför 
atmosfären kan tröghetsnavigeringen stöttas av ett stjärnnavigeringssystem 
vilket fastställer läget genom att mäta riktningen till ett antal fixstjärnor med 
jordhorisonten som referens. Positionsbestämning med satellitsystem, typ det 
amerikanska GPS eller det ryska GLONASS, anses endast ge tillräcklig 
noggrannhet för att stötta BM eller dess substridsdelar för målsökning under 
slutfasen av banan 80. 
 

5.5.4 Detekterbarhet inom olika våglängdsområden 
BM tämligen stora fysiska dimensioner, stora motorflamma, höga bana och 
hastighet med tillhörande radarmålarea respektive dopplerskift ger goda 
möjlighet till detektering inom radarområdet. BM eller substridsdelarna kan 
dock vara signaturanpassade mot radar, och även störsändare med låg effekt 
kan medföras. För att försvåra bekämpning av substridsdelarna kan också 
radarskenmål i form av metalliserade ballonger eller remsor frigöras. Dessa 
kommer dock snabbt att brinna upp vid återinträdet i atmosfären 81. Lågan och 
varma förbränningsgaser från raketmotorn respektive friktionsvärmen som 
utvecklas mot atmosfären bör möjliggöra passiv detektering inom IR-området. 
Den kalla himmelsbakgrunden ger också god IR-kontrast mot inkommande 
varma stridsdelar. 
 

5.5.5 Bekämpning 
BM höga hastighet, med tillhörande korta tid i banan, försvårar upptäckt, 
identifiering och bekämpning. Förekomsten av substridsdelar gör också att 
bekämpning bör ske så tidigt som möjligt innan dessa hunnit separera. Risken 
för skadeverkningar från rester av ev. massförstörelsevapen gör att 
bekämpningssystemet måste säkerställa att dessa verkligen förstörs, och för 
säkerhets skull helst på så stort avstånd som möjligt. Att bekämpa BM är 
således komplicerat och mycket dyrt. USA:s "National Missile Defense" 
(NMD) består exempelvis av dels en flygburen högeffektlaser för bekämpning 
av BM på väg upp genom atmosfären, dels av ett raketsystem för utskjutning 
av en stridsdel ("kill vehicle") i rymden, och slutligen av mycket kvalificerat 
luftvärn (Patriot PAC 3) som "målvakter" vid skyddsobjekten. Allt detta i 
kombination med att man disponerar egna BM och andra vapensystem för 
offensiv bekämpning av avfyringsplattformarna för fientliga BM. 
 
                                                 
80 FAS, John Pike, Internet 2002-07-01: http://www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm 
81 Tidskrift: "Jane´s International Defense Rewiew", nr 10 / 2000. 
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5.6 Rymdbaserade system 

5.6.1 Spaning, kommunikation och navigering via satellit 
Satelliter är sedan länge vanliga som plattformar för spaning och förvarning 
om uppskjutning av ballistiska missiler. Upplösningen bedöms år 2010 för 
spaningssensorer vara ca 0,1 m i det visuella området (VIS), ca 1 m för 
termiskt infraröda sensorer (TIR), respektive ca 0,5 m för syntetisk 
aperturradar (SAR). Samtliga dessa sensorer är dock väderberoende, då 
vågutbredningen starkt påverkas av regnmoln och liknande i atmosfären. 
Dessutom måste beaktas att spaningssatelliterna rör sig i förhållande till 
jordytan och därmed endast kan spana i ett "stråk" på marken i anslutning till 
flygbanan. Över Sverige kan generellt sett påräknas maximalt en överflygning 
per satellit och dygn. Geostationära satelliter, som konstant befinner sig över 
samma plats på jorden, är endast möjliga över ekvatorn, och då från den höga 
synkronbanan på 36 000 km höjd över jordytan 82. 
 
Härutöver tillkommer möjligheten att signalspana från satellit. Detta förutsätter 
dock att frekvenser över ca 30 MHz används, då lägre frekvenser avböjs i 
jonosfären. 
 
Satellitbaserade navigeringssystem typ GPS och kommunikationsutrustning är 
vanliga redan i dag.  

5.6.2 Stridssatelliter 
Satelliter kan även användas som vapenplattformar. Detta då troligen i första 
hand riktat mot andra satelliter eller rymdfarkoster. Kanske i form av 
"slumrande" attacksatelliter. Man kan även tänka sig insatser mot markmål, 
exempelvis genom målutpekning med laser eller telestörning. Dessutom kan 
man tänka sig olika former av elektromagnetiska "strålvapen", som laser eller 
högeffektpulsad mikrovågstrålning (HPM). Alternativt projektiler som skjuts 
iväg med hjälp av elektromagnetism, s k "railguns". 
 
Härutöver diskuteras även möjligheten att utrusta satelliter med 
markmålsrobotar. Det måste dock i detta sammanhang beaktas de höga 
kostnader som är förknippade med att lyfta upp tunga system i rymden 83. 
 

                                                 
82 FOA underlagsrapport mars 2001, "Framtida system för spaning från satellit", FOA-R-00-
01463-201-SE 
83 FOA användarrapport maj 1996, "Framtida militär rymdteknisk användning", FOA-R-96-
00245-9.4-SE 
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5.7 Sammanfattning och slutsatser om plattformar och 
vapenbärare 

5.7.1 Allmänt 
I US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, framgår i 
kapitel två, citat: "While fixed-wing and helicopter threats are still formidable, 
the proliferation trend in the 21st century is toward unmanned threats – 
tactical ballistic missiles (TBMs), CMs, unmanned aerial vehicles (UAVs), 
and rockets. The trend toward unmanned threats is driven by cost, training, 
operational factors, and a strategy to counter, rather than match, enemy 
capabilities. Potential adversaries can obtain a significant number of UAVs or 
CMs for the price of one or two highly sophisticated aircraft, without the 
attendant costs of training, maintaining, basing, and sustaining a manned 
aircraft fleet. These platforms possess inherent lethal capabilities that stress the 
defense of the force, and they are increasingly available on the world market." 
 
Hotet från bemannade flygplan och helikoptrar bedöms således vara i stort sett 
oförändrat de närmaste 10-15 åren. Däremot bedöms hotet från obemannade 
system med lång räckvidd som ballistiska missiler, kryssningsrobotar och UAV 
öka starkt 84. 
 

5.7.2 Flygplan 
Stridsflygplanen kommer att bli mer exklusiva och sofistikerade, men även 
främst av kostnadsskäl att minska i antal. Samtidigt som de blir svårare att 
upptäcka och bekämpa med dagens luftförsvarssystem. 
 
Tillgången på kryssningsrobotar, och andra kvalificerade flygburna 
vapensystem med hög precision och lång räckvidd, medger att stridsflygplanen 
kan avfyra vapnen på stora avstånd utanför luftförsvarets räckvidd. Detta leder 
även till att okvalificerade flygplan kan komma att tas i anspråk som offensiva 
vapenplattformar. Om man lyckas nedkämpa luftförsvaret, främst med 
obemannade vapensystem, kan bemannade flygplan även i framtiden förväntas 
uppträda nära målen med sin stora lastkapacitet för ”billiga” bomber och andra 
mindre kvalificerade vapen mot ytmål. 
 
Bemannade flygplan är dyra och sårbara vapenbärare. Deras stora lastkapacitet, 
goda prestanda och flexibilitet att agera i olika roller, kombinerat med 
möjligheten till signaturanpassning och andra telemotmedel, gör ändå att de 
under överskådlig framtid bedöms utgöra en viktig, troligen den viktigaste, 
plattformen för luftkrigföring. 
 
Flygplan bör dock inte längre utgöra det dimensionerande hotet för 
luftförsvaret. De system som kan verka mot robotar av olika slag kan också 
verka mot de relativt dessa enklare mål som flygplanen utgör. 

                                                 
84 FMV "Tekniska utvecklingstrender", 2001-02-14, FMV dnr 23 210:2515/2001 



FHS ChP T 00-02 2002-12-02 C-uppsats  19 100:2055 
Mj Michael Reberg  Sida 36 (54) 
 
 

5.7.3 Helikoptrar 
Helikoptrar kommer under överskådlig framtid att utgöra ett viktigt inslag på 
stridsfältet i första hand på marken men även på havet. Deras stora flexibilitet 
kommer troligtvis ytterligare att öka. Hotet från helikoptrar härrör främst från 
kombinationen av flexibilitet, robusthet och möjligheten att verka i skydd av 
terrängen. Den rikliga förekomsten av helikoptrar såväl militärt som civilt gör 
att en framtida motståndare, även icke statliga aktörer, kan förväntas disponera 
dem. 
 

5.7.4 Obemannade flygande farkoster 
Möjligheten till insats utan att behöva riskera människoliv, i kombination med 
den stora flexibiliteten och kapaciteten gör att stridsfältets inslag av 
obemannade flygande farkoster troligtvis kommer att öka kraftigt. I första hand 
som plattformar för sensorer och målutpekning, men inslaget av vapenbärare 
av olika slag bedöms öka med tiden. Som exempel på hur synen på UAV 
förändrats, så har Israel övergått från att fråga sig: "varför UAV?", till "varför 
inte UAV" 85. 
 
De flesta UAV-modeller bör även i framtiden vara förhållandevis enkla att 
bekämpa med moderna luftvärnssystem. Det finns dock en risk för mättnad och 
slöseri av kvalificerade och fåtaliga robotar mot relativt enkla mängdmål, i 
synnerhet på den taktiska nivån.  
 
Konsekvenserna för vår del av av fientliga U(C)AV i luftrummet gör dock att 
dessa måste bekämpas så fort tillfälle bjuds.

                                                 
85 FOA, "Teknisk-strategisk studie av obemannade farkoster", 1997-09-17 dnr 97-4278/S 
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5.7.5 Kryssningsrobotar 
Kryssningsrobotarnas goda precision, möjlighet att medföra många olika 
varianter på stridsdelar, allt från kärnladdningar till autonoma substridsdelar, 
kombinerat med låg flyghöjd som medger skydd av terrängen, låga 
radarmålarea och i vissa fall höga hastighet, gör dem till allvarliga hot. 
 
Eller för att åter citera US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master 
Plan", 1999: "The success of Cruise Missiles in Operation Desert Storm led to 
increased interest in these systems and spurred current worldwide de-
velopments. Threat experts foresee an increase in the number of LACMs 
within the next ten years, as well as extended ranges, improved accuracy, 
reduced RCSs, and increased lethality. The addition of smart submunitions 
will allow the engagement of armored units on the move in the near future. 
Countermeasures and evasive maneuvers are also potential capabilities." 
 
För samma kostnad som för ett enda kvalificerat attackflygplan kan man 
istället erhålla ett flertal kryssningsrobotar, som dessutom troligtvis vardera 
kan åstadkomma samma eller större verkan 86. Således är kryssningsrobotar 
med substridsdelar troligtvis framtidens mängdvapen, och bör därmed utgöra 
det dimensionerande hotet! Ett begränsat framtida anfall på Sverige innebär 
inte nödvändigtvis ett begränsat luftkrig utan snarare tvärtom. Man kan fundera 
på vad ett kryssningsrobotanfall mot exempelvis samtliga broar, drivmedels- 
eller el-anläggningar i Mälardalen skulle få för konsekvenser för samhället och 
försvarsviljan... Luftförsvaret behöver således nya förmågor för att kunna 
bekämpa många små billiga mål som genomför mättnadsattacker med hög 
precision. 
 
Härvid bör särskilt beaktas problematiken med att detektera mål med liten 
radarmålarea och IR-emission som anflyger på låg höjd och därmed i en 
omgivning som är rik på "klotter".  
 
Radarmålareor mellan 0,1-0,01 m2 ställer helt nya krav på sensorerna om man 
vill uppnå tillräcklig förvarning och upptäckt utanför territoriumet. Vilket 
föranleder att radarsensorerna bör kompletteras med signalspaning och 
optroniska sensorer. Kryssningsrobotarnas låga anflygningshöjd kommer att ge 
korta förvarningsavstånd för markbaserade sensorer. För att öka 
upptäcktsavstånden krävs flygande eller eleverade sensorer (aerostater).  
 
Risken för extremt korta förvarningstider ställer naturligtvis motsvarande krav 
på korta reaktionstider för luftförsvarssystemen! 

                                                 
86 US Army, "FY 99 Air and Missile Defense Master Plan", 1999, kap 2. 
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För en terroristorganisation eller annan asymmetrisk aktör är kryssningsroboten 
det optimala vapnet mot en konventionellt överlägsen motståndare. 
Kryssningsrobotens långa räckvidd gör att man kan bekämpa mål utan att 
behöva smuggla in egen personal med vapen i landet. Insatsen av en enda robot 
med massförstörelsevapen mot ett oförsvarat samhälle kan få katastrofala 
följder. För att hot om- eller ett begränsat anfall med massförstörelsevapen inte 
skall få helt orimliga konsekvenser krävs att Försvarsmakten har förmågan att 
bekämpa kryssningsrobotar eller motsvarande bortom befolkade områden, helst 
över hav eller motståndarens territorium. Detta bör åstadkommas genom en 
kombination av luftförsvarssystem och offensiva system för bekämpning av 
kryssningsrobotarnas avfyringsplattformar. 
 
För att kunna bekämpa upptäckta mål bortom eget territorium bör de flygande 
eller eleverade sensorplattformarna kunna lämna bekämpningsdata bortom 
horisonten. Möjlighet att sända data direkt till våra robotar i luften från 
sensorerna bör utvecklas inom ramen för det nätverksbaserade försvaret. 
 
För att kunna bekämpa överljudsrobotar ställs extremt höga krav på de 
bekämpande systemen. Inget av dagens svenska luftförsvarssystem har den 
förmågan. Främst på grund av brister i förvarningssystemen och 
verkansdelarna. Kraven motsvaras av de man ställer på vapensystem mot 
ballistiska robotar. Våra fjärrstridskrafter (flygförband, ytattackförband och 
ubåtar) bör nyttjas framskjutet och offensivt i syfte att minimera motståndaren 
möjligheter att avfyra sina korträckviddiga system (t.ex. AGM-158, SS-N-22 
m.m.) burna av ytfartyg, ubåtar och taktiska flygplan. 
 
Det bör finnas möjligheter att störa ut navigeringssystemen på vissa 
kryssningsrobotar med minskad precision som följd, dock bör man värdera om 
detta är en acceptabel stridsteknik om roboten är lastad med NBC vapen. Att 
byta ut en kärnvapenstridsspets mot en konventionell stridsdel förefaller inte 
vara allt för komplicerat, en modifiering till bärare för B- och C-stridsmedel är 
troligtvis en mer komplicerad process. Kryssningsrobotars höga precision och 
stora effektivitet medför att även enstaka robotar som passerar in i vårt område 
kan åstadkomma avsevärd förödelse och skada. Således måste i princip varje 
enskild robot kunna detekteras och bekämpas. 
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5.7.6 Ballistiska missiler 
Kapacitet att snabbt leverera massförstörelsevapen eller andra stridsdelar med 
god precision över mycket stora avstånd, samt spridningen av dem till nya 
aktörer i oroshärdar gör att hotet från BM måste tas på allvar! 
 
Den långa räckvidden i kombination med den höga hastigheten med tillhörande 
korta tid i banan gör att system för upptäckt, identifiering och bekämpning 
måste ha mycket lång (global) räckvidd och kort reaktionstid. 
Förvarningssystemet bör för att få rimlig förvarningstid även ha tillgång till 
information från sensorer i rymden eller utanför Svenskt territorium. För 
bekämpning av mindre ballistiska missiler, exempelvis ”TACMS”, minskar 
dock kraven på sensorräckvidd enligt ovan. 
 
De mycket höga systemprestanda med tillhörande kostnader som krävs för att 
bekämpa BM gör att det måste ses som politiskt orealistiskt att Sverige inom 
överskådlig framtid självt kan anskaffa ett luftförsvar mot BM. Detta hot bör 
således i första hand mötas på politisk väg. Alternativt genom internationellt 
samarbete i utveckling av system för luftförsvar respektive offensiv 
bekämpning av avfyringsplattformarna. I sammanhanget bör dock beaktas att 
svårigheterna med att skydda sig mot BM kan göra att även aktörer med 
begränsade resurser väljer att anskaffa just BM. Ett exempel är ju Irak som 
under Gulfkriget antagligen åstadkom sitt effektivaste hot mot FN-alliansen 
genom att skjuta BM mot mål i Israel och i Saudi Arabien. Den mycket höga 
politiska effekten av BM kan alltså uppväga de stora kostnaderna för 
anskaffning. 
 

5.7.7 Rymdbaserade system 
Allt fler civila och militära system kommer i framtiden att förlita sig på 
satelliter för navigering och kommunikation. Prestanda för spaningssatelliter 
kommer att öka ytterligare, främst vad avser upplösning mot markmål. Det kan 
heller inte uteslutas att offensiva vapensystem mot i första hand andra satelliter, 
men även mot markmål kan komma att placeras i rymden. 
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6 Resultat 
 

6.1 Fråga 1: "Vilka lufthot kan Sverige komma att möta 
inom 20 år ur ett tekniskt perspektiv?" 

Teknikutvecklingen gör att räckvidden och precisionen för luftburna 
vapensystem kommer att öka ytterligare. Västvärldens ovilja att riskera 
människoliv, och de stora kostnaderna för att utbilda piloter samt 
kostnadsutvecklingen för flygplan gör att dessa troligtvis kommer att bli färre i 
antal, allt mer exklusiva och kan uppträda på allt längre avstånd från 
"stridsfältet". Inslaget av obemannade vapensystem med lång räckvidd, främst 
kryssningsrobotar och U(C)AV kommer istället att öka. 
I synnerhet i inledningsskedet av en konflikt kommer inslaget av obemannade 
flygande system troligtvis att vara stort. Detta främst i syfte att försöka 
nedkämpa luftförsvaret för att därefter med lägre risktagning kunna anfalla 
med bemannade flygplan som har hög lastkapacitet för billigare vapensystem 
med kortare räckvidd. 
 
Fjärrvapen medför generellt att hot kan riktas mot en motståndare från 
områden långt utanför dennes egna territorium. Avfyring kan även ske från 
relativt okvalificerade plattformar. Insatser med sådana vapen kan få allvarliga 
konsekvenser för ett totalförsvar och samhällets funktion. Många 
precisionsvapen kan genom teknikutvecklingen framställas till lägre 
styckekostnad. Detta innebär att antalet skyddsobjekt som kostnadseffektivt 
kan slås ut ökar, det innebär i sin tur att behovet av ”försvarande” luftvärn 
också ökar. Kryssningsrobotars stora räckvidd medger också att dessa sätts in 
samordnat från flera olika riktningar samtidigt mot ett mål. 
 
Teknologier för utveckling och tillverkning av ballistiska missiler, 
kryssningsrobotar, intelligenta substridsdelar och massförstörelsevapen, vilka 
tidigare endast varit förbehållna stormakterna kommer i framtiden att vara 
tillgängliga även för andra aktörer. Den nya världsordningen efter det kalla 
kriget och Sveriges ökade internationella engagemang gör att vi kan riskera att 
dras in i konflikter med aktörer som disponerar kvalificerade och 
långräckviddiga vapensystem. Dessa kan därmed komma att hota såväl vårt 
territorium, vår förnödenhetsförsörjning, som våra förband eller andra Svenska 
intressen utomlands. 
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6.2 Fråga 2: "Vilket eller vilka av dessa hot bör tekniskt 
vara dimensionerande för utformningen av det 
svenska luftförsvaret?" 

Det farligaste hotet är ballistiska missiler med massförstörelsevapen. Att 
bekämpa dessa är dock komplicerat och mycket dyrt. Det är politiskt 
orealistiskt att Sverige inom överskådlig framtid självt kommer att anskaffa ett 
luftförsvar mot ballistiska missiler. Detta hot bör således främst mötas på 
politisk väg. Alternativt genom internationellt samarbete i utveckling av system 
för luftförsvar respektive offensiv bekämpning av avfyringsplattformarna 
 
Kryssningsrobotar var ursprungligen exklusiva strategiska vapen avsedda för 
att "smyga" in på låg höjd och leverera kärnvapen med hög precision mot 
fiendens mest kvalificerade anläggningar. Utvecklingen sedan Gulfkriget går 
nu istället mot att kryssningsrobotarna istället blir mängdvapen och utrustas 
med konventionella men "intelligenta" substridsdelar med hög precision. De 
farligaste substridsdelarna kommer troligtvis i framtiden att utformas som små 
autonoma obemannade stridsfarkoster vilka själva kan patrullera ett område 
under längre tid och bekämpa upptäckta mål inom detta med hög precision. 
Således erhålls en kombination av yt- och tidtäckning för vapensystemen. 
 
Uppsatsen ger vid handen att just hotet från kryssningsrobotar utrustade 
med små autonoma obemannade stridsfarkoster bör vara dimensionerande 
för det framtida svenska luftförsvaret! 
 
Ett luftförsvar som utformas enligt ovan bör även kunna möta de 
förhållandevis enklare hot som utgörs av flygplan, helikoptrar och U(C)AV. 
Samt utgöra en god grund för att kunna växlas upp till ett försvar även mot BM 
efter ett politiskt beslut om detta. 
 

6.3 Fråga 3: ” Hur bör det framtida svenska luftförsvaret 
utformas i stort från ett tekniskt perspektiv?” 

Luftförsvarssystemen måste vara interoperabla och ges hög operativ rörlighet 
för att snabbt kunna flyttas till aktuellt krisområde såväl inom som utanför 
Sverige. De måste kunna verka i telestörd miljö samt i alla väder och 
ljusförhållanden. Plattformarna bör vara skyddade mot splitter och utrustade 
med multispektrala varnar- och motmedelssystem. 
 
Då vår momentana kapacitet att bekämpa exempelvis kryssningsrobotar är, och 
troligtvis alltid kommer att vara, begränsad – bör vi möta anfallen på större 
avstånd för att hinna bekämpa ett tillräckligt stort antal luftmål. En 
förutsättning för detta är spaningssystem med lång räckvidd som medger tidig 
målföljning och invisning. 
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Tekniskt bör luftförsvaret utformas för att i flera "skal" kunna bekämpa främst 
kryssningsrobotar och autonoma obemannade stridsfarkoster (UCAV). Detta 
kräver god underrättelseinhämtning jämte uppträdande i nätverk med ett 
integrerat lednings- och målinvisningssystem för flera nivåer. Dessutom krävs 
sensorer med god förmåga att detektera små mål, på låg höjd och på stora 
avstånd bortom horisonten. 
 

 
 
 
Det yttersta "skalet" bör utgöras av långräckviddiga offensiva system som i 
preventivt syfte kan bekämpa flygbaser och avfyringsplattformar för robotar på 
marken och havet. 
 
Det egentliga luftförsvarets första "skal" bör utgöras av långräckviddiga 
jaktflyg- och luftvärnssystem med förmåga att bekämpa sensorer respektive 
vapenbärande flygplan innan dessa hunnit fälla lasten. 
 
Nästa "skal" bör bestå av luftvärn med medellång räckvidd som kan 
åstadkomma ett lokalt områdesskydd genom att verka mot främst anflygande 
kryssningsrobotar inom relativt stora ytor. 
 
Det innersta skalet bör utgöras av närluftvärn som "målvakter" i anslutning till 
skyddsobjekten. Kombinerat med utspridning, maskering och andra passiva 
luftförsvarsåtgärder. För att undvika mättnad måste i synnerhet närluftvärnet ha 
hög förmåga att bekämpa många små mål samtidigt från flera riktningar, och 
även ges möjlighet att avfyra flera skott mot samma mål. Detta ger också vid 
handen att de enskilda skotten vid närluftvärnet måste vara så pass billiga att 
stridsekonomin är rimlig, åtminstone mot större substridsdelar som t.ex. 
"BAT". 
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7 Begreppsförteckning 
 
Ballistisk   Följer en förutbestämd kastbana. 
 
Bomb Behållare som fyllts med verkansämne. Numera 

avses med bomber huvudsakligen projektiler som 
fälls från flygplan. Nationalencyklopedin, bok 3 
sida 155. 

 
Bombkapsel Obemannad flygande behållare för substridsdelar 

som fälls från flygplan. Denna glider eller drivs av 
en motor mot målet där substridsdelarna frigörs. 

 
GLONASS Global Navigation Satellite System, ett ryskt 

satellitnavigeringssystem. 
 
GPS Global Positioning System, ett amerikanskt satellit-

navigeringssystem. 
 
Granat Projektil som är fylld med sprängämne, rök-, 

brand-, gas eller lyssats. Nationalencyklopedin, bok 
8 sida 7. 

 
Granatkastare Artilleripjäs som skjuter med övergradsbanor. 

Nationalencyklopedin, bok 8 sida 8. 
 
Hypersonisk  Förflyttning snabbare än ljudhastigheten. 
 
IR Infraröd, för ögat osynligt ljus bestående av 

elektromagnetiska våglängder mellan 0,7 och 14 
mikrometer. 

 
Massförstörelsevapen Sammanfattande benämning på kärnvapen samt 

biologiska, kemiska och radiologiska stridsmedel. 
Nationalencyklopedin, bok 13 sida 132. 

 
Mina En med tändanordning försedd sprängladdning. 

Nationalencyklopedin, bok 13 sida 335. 
 
Optronik  System där optik och elektronik samverkar. 
 
Piezoelektricitet Elektrisk spänning över vissa kristaller orsakad av 

mekanisk deformation. Nationalencyklopedin, bok 
15 sida 114. 
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Pyrofor Förmåga att självantända i luft. 

Nationalencyklopedin, bok 15 sida 364. 
 
Raket Anordning som framdrivs av en raketmotor. 

Vanligen ostyrd. Nationalencyklopedin, bok 15 sida 
413. 

 
Regleringsbrev Skrivelse varigenom regeringen ställer av riksdagen 

beviljade anslag till myndighets förfogande. 
Nationalencyklopedin, bok 15 sida 468. 

 
Robot Självstyrande projektil, vanligtvis med egen motor. 

Nationalencyklopedin, bok 15 sida 585. 
 
Signaturanpassning Åtgärder som vidtagits för att försvåra upptäckt 

inom det elektromagnetiska området. 
 
Substridsdel  Del av stridsdelen (verkansdelen) i raket, robot, 

bomb eller granat. Uppdelning i substridsdelar sker 
över målet. Nationalencyklopedin, bok 17 sida 394. 

 
UAV Unmanned Airborne Vehicle = obemannad 

flygande farkost. 
 
UCAV Uninhabited Combat Air Vehicle = obemannad 

flygande stridsfarkost. 
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9 Bilaga, funktionsprinciper för 
massförstörelsevapen 

 

9.1 Nukleära (N-) stridsmedel - kärnladdningar 
Den fysikaliska grundprincipen för kärnladdningar är frigörandet av en av de 
fyra naturkrafterna 87; den starka kärnkraften, vilken normalt verkar genom att 
hålla samman atomkärnorna. Den frigjorda energin kan beräknas med Einsteins 
allmänna relativitetsteori som den till energi omvandlade massan multiplicerad 
med ljushastigheten i kvadrat. Kärnladdningars styrka mäts i den mängd trotyl i 
ton (t) som explosionen motsvarar; Mt (M = mega = million) respektive kt (k = 
kilo = tusen). 
 

9.1.1 Fissionsladdningar - "atombomber" 
Fission innebär att atomkärnor i vissa tyngre metalliska grundämnen som 
träffas av en fri neutron med lagom stor hastighet klyvs till nya grundämnen 
under utsändandet av energi och en eller flera nya fria neutroner. Dessa 
frigjorda neutroner kan sedan i sin tur klyva nya atomkärnor varvid en 
lavinartad kedjereaktion uppstår. En förutsättning för att kedjereaktionen skall 
fortgå är naturligtvis att de fria neutronerna hinner träffa och klyva en ny en 
atomkärna innan de lämnar det fissila (klyvbara) materialet. 
 
Det krävs således en viss minsta mängd fissilt material inom en begränsad 
volym s k kritisk massa. De i fissionsladdningar vanligen förekommande 
isotoperna uran 235 och plutonium 239 har den kritiska massan ca 56 
respektive 11 kg. Om denna överskrids blir materialet superkritiskt och 
kärnreaktionen fortgår okontrollerat under våldsam energiutveckling tills dess 
att det fissila materialet expanderat till en volym som gör att den kritiska 
massan, eller egentligen densiteten, underskrids. Om det fissila materialet 
komprimeras (med explosivämnen) minskar den kritiska massan omvänt 
proportionellt mot kvadraten på densiteten. 
 
Runt det fissila materialet anbringas en s k tamper 88 av något kompakt ämne, 
vanligen naturligt uran 238 eller beryllium. Tampern har till uppgift att 
reflektera tillbaka de fria neutronerna in i det klyvbara materialet och att "hålla 
samman" kärnreaktionen så länge som möjligt. Tampern gör att den kritiska 
massan kan nedbringas till ca 15 kg U 235 respektive 5 kg Pu 239. Dessutom 
erfordras en neutronkälla s k initiator som har till uppgift att injicera en stark 
ström av fria neutroner då laddningen skall detoneras. 
 

                                                 
87 Övriga naturkrafter är: gravitationen, den elektromagnetiska strålningen och den svaga 
kärnkraften. 
88 ”Tamper” ord i engelskan som även förekommer som ”tampern” i svensk litteratur. Någon 
lämpligt översättning i svenskan har ej kunnat finnas. 
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Uran av vapenkvalitet måste till minst 90% bestå av den klyvbara isotopen U 
235. Då naturligt uran innehåller ca 99% U 238 och mindre än en procent 
klyvbart U 235, krävs således en komplicerad anrikning. Plutonium finns inte i 
naturen utan måste framställas genom bestrålning av naturligt uran i en 
kärnreaktor. Restprodukten från processerna, det "utarmade" uranet 238, 
används till tampers i kärnvapen, och som pyrofor tungmetall i viss 
kaliberbunden pansarbrytande ammunition. 
 
De flesta fissionsladdningar är konstruerade antingen enligt kanonmodellen 
eller implosionsmodellen, se bild nedan. Implosionsmodellen är svårare att 
konstruera men fungerar både för uran och plutonium, emedan den enklare 
kanonmodellen endast lämpar sig för uran. Rena fissionsladdningar kan 
maximalt konstrueras för ca 100 kt sprängkraft, för att inte riskera kritisk 
massa i förtid. "Verkningsgraden" är ca 17 kt sprängkraft per fissionerat kilo 
uran eller plutonium 89. 
 
 
Kanonmodellen: 
 

 
Implosionsmodellen: 
 

 
Kanon- och implosionsmodellerna för fissionsladdningar 90. 
 

                                                 
89 Häfte "FOA Orienterar om kärnvapen", 1990, och FAS, Internet 2002-07-04: 
http://www.fas.org/nuke/intro/nuke/design.htm 
90 FAS, Internet 2002-07-04: http://www.fas.org/nuke/intro/nuke/design.htm 
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9.1.2 Fusionsladdningar - "vätebomber" 
Fusion innebär att atomkärnor i vissa lätta grundämnen kan smälta samman - 
fusionera - till nya tyngre ämnen under utsändandet av energi. Reaktionen 
kräver oerhört högt tryck och temperatur - flera millioner grader, varför 
fusionsladdningar också kallas termonukleära. För att kunna övervinna den 
repellerande kraften mellan de positivt laddade protonerna i atomkärnorna och 
starta fusionen krävs energin från en fissionsladdning som "tändhatt". Den 
energimängd som frigörs vid fusion är i gengäld många gånger större än vid 
fission - ofta i megatonklassen! "Verkningsgraden" är ca 80 kt per kg 
fusionerat material. 
 
En välkänd fusionsprocess bygger på sammanslagning av väteisotoperna 
tritium (T) och deuterium (D) till helium (He), en fri neutron (n) och 17,6 
megaelektronvolt energi. Ett konstruktionsproblem är att väteisotoperna vid 
rumstemperatur är gaser, eller efter kraftig nedkylning vätskor, med låg 
densitet och således stor volym. För att kringgå detta används ett fast ämne 
litiumdeutrid (LiD) som fusilt material. Litiumatomerna kan nämligen av 
neutronbestrålning omvandlas till tritium, som sedan kan fusionera med det 
närbelägna deuteriet i ämnet. 
 
Själva laddningskonstruktionen bygger på att det fusila bränslet täcks med en 
mantel av uran 238, och placeras bakom ett skydd inom samma yttre tamper 
som en fissionsladdning. Röntgenstrålningen från fissionen kommer då först att 
gå runt skyddet, studsa mot tamperhöljet och "bränna bort" (abladera) manteln, 
vilket ger upphov till en slags komprimerande rekyleffekt som i kombination 
med trycket och värmen från fissionen uppfyller förutsättningarna för fusion. 
Den energirika neutronstrålningen som utsänds från fusionen kan sedan i sin 
tur starta fission i mantelns uran 238. Man har härmed fått en s k 3F-laddning 
(fission - fusion - fission). I en typisk termonukleär laddning frigörs ungefär 
hälften av energin från fission respektive fusion 91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principskiss för fusionsvapen (the Teller-Ulam konfiguration). 
 

                                                 
91 Häfte "FOA Orienterar om kärnvapen", 1990. 
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9.1.3 Fissionsladdningar med fusionsbidrag - "boosting" 
Moderna fissionsladdningar är ofta förstärkta med en fusionskomponent i form 
av en centralt placerad blandning av deuterium och tritium (DT-gas). Denna 
har främst till uppgift att bidra med energirika neutroner för att öka 
"utbränningen" (verkningsgraden) hos det fissila materialet. Härvid åtgår 
mindre klyvbart material vilket medger konstruktion av små och kompakta 
laddningar med stor sprängkraft. Dessutom bidrar fusionen i DT-gasen i sig till 
att öka laddningens sprängkraft. Kärnladdningar som är konstruerade på detta 
sätt har ett "bäst före datum" p.g.a. att tritium har en halveringstid på 12,3 år. 
Således måste tritiumet i fusionsboostern ersättas med jämna intervall på 
kanske 5 år 92. 
 
 

 
En modern kärnladdning; W87 till den Amerikanska ballistiska missilen "MX".  
 

                                                 
92 Häfte "FOA Orienterar om kärnvapen", 1990. 
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9.2 Biologiska (B-) stridsmedel 
 

9.2.1 Bakterier: 
Bakterier är små (0,5 till tiotals µm) encelliga organismer som har alla 
komponenter för sin egen förökning. De orsakar sjukdom genom att invadera 
vävnad eller producera toxiner. Vissa bakterietyper kan bilda tåliga sporer. 
Toxiner är avfallsprodukter från bakteriers ämnesomsättning. I 
vapensammanhang klassas toxiner dock som kemiska stridsmedel. Dessa 
substanser kan vara oerhört giftiga, i vissa fall krävs flera tiopotenser mindre 
mängd toxin än nervgas för dödlig verkan. 
 
Under ogynnsamma förhållanden kan vissa typer av bakterier omvandlas till 
sporformer. Bakteriens spor är härdigare mot kyla, värme, uttorkning, 
kemikalier, och strålning än bakterien själv. Bakterien kan i sin sporform 
överleva lång tid för att när betingelserna blir gynnsamma omvandlas (gro), 
och gå in i en normal tillväxtfas 93. Det kanske mest kända exemplet är 
mjältbrandsbakterien (bacillus anthracis) "anthrax" vars sporer kan ligga i 
dvala i tiotals, kanske hundratals, år. För att sedan snabbt vakna till liv, 
exempelvis när de kommer in i människans lungor. Således är anthraxsporer 
utomordentligt lämpliga för B-vapen. 1942 genomfördes fältförsök med 
mjältbrandsladdad ammunition mot får på den skotska ön Gruinard. Först 
1987, efter 45 år och omfattande sanering med enorma mängder formalin, 
kunde ön förklaras fri från mjältbrand 94. 
 

9.2.2 Virus: 
Virus är den enklaste formen av mikroorganismer, och består endast av 
arvsmassa omgiven av ett proteinhölje. Virus är mindre än bakterier i storlek, 
endast 0,02 till 0,2 µm. De är beroende av en värdcell för sin förökning, och 
orsakar vanligen värdcellens död 95. 
 

                                                 
93 Försvarsmakten, "NBC faktabas B-delen", förhandsutgåva på CD-ROM 2002 
94 Tidskrift "Illustrerad vetenskap", nr 3 / 2002, Bonniers förlag 
95 Försvarsmakten, "NBC faktabas B-delen", förhandsutgåva på CD-ROM 2002 
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9.2.3 Svampar: 
Svampar är större än bakterier, samt har en mer invecklad uppbyggnad och 
livscykel. Med få undantag bildar svampar sporer. Vissa svamparter producerar 
starkt giftiga toxiner 96. 
 
 

9.2.4 Exempel på möjliga B-stridsmedel mot människor 97 
 
 Smittkoppor Mjältbrand Blödarfeber Lungpest 
Organism Virus 

Variola 
major 

Bakterie 
Bacillus anthracis 

Virus, t.ex: 
ebola, Lassa, 
Marburg. 

Bakterie 
Yersinia 
pestis 

Hållbarhet Instabil 
utanför värd 

Mycket hög Instabil utanför 
värd 

Instabil 
utanför värd 

Smittvägar Luft Luft, föda, 
beröring. 

Beröring, ev 
även mat, luft. 

Luft 

Viktigaste 
symptom 

Hög feber, 
trötthet och 
smärtor, 
senare 
vätskefyllda 
blåsor som 
lätt 
infekteras. 

Påminner först 
om influensa, 
utvecklas till ett 
slags blödande 
lunginflammation. 

Hög feber och 
smärtor, 
därefter häftig 
blödning och 
vävnadskollaps. 

Våldsam 
hosta, 
bröstsmärtor 
och andnöd. 

Dödlighet 30% 90% (lungor) 50% 50% 
Existens  Officiellt 

bara i två lab, 
utrotad enligt 
WHO. 

I naturen (djur 
och jord), och i 
många lab. 

I naturen 
(var?), och i få 
lab. 

I naturen 
(gnagare, 
loppor) och 
i många lab. 

Profylax Vaccin fanns Vaccin Saknas Vaccin 
Behandling Saknas Antibiotika Saknas Antibiotika 
 

                                                 
96 Försvarsmakten, "NBC faktabas B-delen", förhandsutgåva på CD-ROM 2002 
97 Tidskrift "Illustrerad vetenskap", nr 3 / 2002, Bonniers förlag 
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9.3 Kemiska (C-) stridsmedel 

9.3.1 Dödande C-stridsmedel 
9.3.1.1 Nervgaser 
Kemiskt tillhör nervgaserna gruppen organiska fosforföreningar. De är oerhört 
giftiga och verkar snabbt genom att slå ut impulsöverföringen i synapsen, 
förbindelsen mellan kroppens nerver och muskler. Enzymet acetylkolin bildas i 
nervcellen, frisätts och binds under bråkdelen av en sekund till muskelcellens 
receptorer på andra sidan av synapsen. Signalen till muskeln att dra ihop sig 
har härmed förts över. Normalt bryts sedan acetylkolinet snabbt ned av ett 
annat enzym; acetylkolinesteras. Det sistnämnda enzymet hämmas av nervgas, 
varvid receptorerna fortsätter att sända signaler till muskeln som då drabbas av 
kramp 98. 
 
De flesta nervgaser är vid rumstemperatur vätskor som efter utspridning 
uppträder som svävande aerosolmoln, alternativt som droppar eller pölar på 
marken. Inandning av nervgas kan leda till döden redan inom några få minuter. 
Om nervgasen tränger in i kroppen via huden uppträder normalt de första 
symptomen efter ca 20-30 minuter. Typiska symptom på nervgasförgiftning är 
andnöd, tryck över bröstet, pupillsammandragning, synrubbningar, 
salivavsöndring, rinnande näsa, kramper, kräkningar, samt ofrivillig avgång av 
urin och avföring. Följt av konvulsioner, medvetslöshet och död. 
 
De vanligaste nervgaserna benämns 99: sarin (GB), soman (GD) och VX. 
Framställning av dessa organiska fosforföreningar är tämligen enkel och 
jämförbar med tillverkning av vanliga insektsbekämpningsmedel 100. 
"Receptet" för den först syntetiserade nervgasen, tabun (GA), lär finnas på 
Internet och har även tillverkats med begränsad laboratorieutrustning av 
ungdomar i Sverige... 
 
Hantering av dessa farliga ämnen är naturligtvis förknippad med stora risker. 
Modern C-ammunition är därför ofta "binär". Vilket innebär att två var för sig 
tämligen ofarliga substanser placeras åtskiljda av ett tunt membran. När 
projektilen avfyras brister membranet, varvid vätskorna blandas och 
tillsammans bildar nervgas 101. 
 
9.3.1.2 Cyanväte (HCN) 
Ett annat dödande C-stridsmedel är det från gaskammare välkända cyanväte 
(HCN), som verkar genom att slå ut syretillförseln till kroppens celler. HCN är 
lättflyktigt och molekylerna så pass små att de penetrerar normala kolfilter i 
skyddsmasker. Den höga flyktigheten gör dock att det är svårt att uppnå 
skadliga koncentrationer utomhus 102. 

                                                 
98 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
99 GB, GD och VX är NATO beteckningar. 
100 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
101 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
102 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
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9.3.1.3 Toxiner 
är giftiga substanser som producerats av levande organismer. Gentekniken har 
gett möjligheter att "skräddarsy" dessa för ökad tålighet, eller verkan mot olika 
organ eller strukturer i kroppen. Toxiner anses dock fortfarande vara mindre 
lämpliga för utspridning i stor skala 103. 
 

9.3.2 Prestationsnedsättande C-stridsmedel 
9.3.2.1 Hud- och vävnadsskadande ämnen 
Till denna grupp räknas hud- och vävnadsskadande ämnen som senapsgas och 
lewisit, samt tårgaser. Senapsgas är enkel att framställa och är i sin rena form 
en färglös och i det närmaste luktfri vätska som dessutom är stabil vid lagring. 
Namnet senapsgas har den fått av en äldre produktionsmetod som gav en oren 
senapsluktande produkt. 
 
Senapsgas kan ge skador på hud, ögon, andningsvägar och mag-tarmkanalen. 
Även inre organ kan skadas, framför allt blodbildande organ. Ögon, lungor 
samt varm och fuktig hud är extra känslig. Symptom på senapsgasförgiftning är 
ögonsveda med kraftigt tårflöde, slemhinneirritation, heshet, hosta och 
nysningar. Senapsgas som träffar huden har fördröjd verkan och ger inga 
omedelbara symptom. Efter några timmar uppkommer hudrodnad och smärta 
som senare övergår i brännskadeliknande vätskefyllda blåsor. När blåsorna 
brister uppstår ökad risk för infektioner 104. 
 
Lewisit 105 är en arsenikförening som ger omedelbara symptom, men i övrigt 
verkar på likartat sätt som senapsgas. Den blandas ofta med senapsgas för att 
sänka blandningens fryspunkt till ca -25 grader Celsius. 
 
9.3.2.2 Tårgaser  
Orsakar sveda i ögonen, tårflöde, och svårigheter att hålla ögonen öppna, samt 
irritation i andningsvägarna. De används främst som militära övningsgaser och 
i polisiära sammanhang, men har också använts som C-stridsmedel. Vanliga 
tårgaser är kloracetonfenon (CN) och ortoklorbensalmalononitril (CS) 106 107. 
 
9.3.2.3 Psykokemiska substanser 
Till gruppen prestationsnedsättande C-stridsmedel räknas även psykokemiska 
substanser som exempelvis LSD-liknande ämnen. Dessa narkotiska preparat 
som påverkar det mänskliga psyket är dyra att framställa, och svåra att sprida 
ut på ett sådant sätt att tillräcklig koncentration uppnås. De är troligtvis mer 
lämpade för sabotage av exempelvis mindre mängder dricksvatten än som 
substanser i stridsspetsar eller spraytankar 108. 

                                                 
103 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
104 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
105 Wilhelm Agrell, "Svenska förintelsevapen", Historiska media, 2002 
106 CN och CS är NATO beteckningar. 
107 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
108 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
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9.3.3 Herbicider (växtutrotningsmedel) 
Syftet med en stridsinsatts av herbicider kan vara att slå mot jord- och 
skogsbruk för att därigenom påverka ekonomi och livsmedelsförsörjning. 
Alternativt kan syftet, som under Vietnamkriget, vara att minska möjligheterna 
till skyl och skydd i vegetationen. Det finns ett otal möjliga substanser på den 
civila marknaden, samt dessutom mer potenta ämnen i militära förråd. Exempel 
på välkända men numera förbjudna herbicider är det amerikanska "agent 
orange" från Vietnamkriget, och det svenska "hormoslyr" från SJ:s besprutning 
av banvallar mm 109. 
 

9.4 Radiologiska (R-) stridsmedel 
Så kallade "smutsiga bomber" verkar genom utspridning av starkt radioaktiva 
ämnen t.ex: plutonium, kobolt, cesium eller bestrålad zirkoniumoxid. Idag 
finns inga kända operativa vapen 110. Försök har dock gjorts bl.a. av Sovjet, 
USA och Irak 111. R-stridsmedel kan spridas med såväl fjärrstridsmedel som 
sabotage. Dock har det visat sig svårt att belägga större områden. Det bör 
beaktas att en angripare kan använda R- liksom B- och C-stridsmedel för att slå 
ut människor utan att för den skull förstöra infrastruktur. 
 
 

                                                 
109 Häfte "FOA Orienterar om kemiska vapen", 1992 
110 CDISS, Internet 2002-07-04: http://www.cdiss.org/rw.htm 
111 FAS, Internet 2002-07-04: http://www.fas.org/nuke/guide/iraq/other/radiological.htm 


