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Sammandrag 
I uppsatsen studeras hur ett svenskt försvar mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar kan utformas.  
 
Uppsatsen konstaterar att en aktör med tillgång till kryssningsrobotar och ballistiska robotar har en 
fjärrbekämpningsförmåga till en förhållandevis låg kostnad. För att ytterligare förstärka sin 
fjärrstridspotential kan aktören förse dessa vapensystem med massförstörelseeffekt. Uppsatsen visar att ett 
framtida försvarskoncept mot det aktuella hotet är en kombination av offensiva och defensiva insatser. För 
att skydda nationen från insatser med massförstörelsevapen burna av en kryssningsrobot krävs 
vapensystem med långa räckvidder så att bekämpningen kan ske över hav eller obefolkade områden. En 
bekämpad stridsdel med massförstörelsevapen kan resultera i ett restnedfall med förödande effekt. För att 
bekämpa ballistiska robotar krävs system med extrema prestanda. Bekämpningssystemen skall kunna 
möta inkommande robotar med farter mellan 2500 till 5000 m/s. För att minimera restnedfallet från en 
massförstörelsestridsspets krävs att den ballistiska roboten bekämpas i den yttre atmosfären. 
 
Trots de stora investeringarna i JAS 39-systemet kommer Sverige att sakna ett relevant försvar mot 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Uppsatsen bedömer att Sverige inte på egen hand kan bygga upp 
ett försvar mot dessa vapen. De två huvudsakliga motiven till detta är ekonomin och behoven av en 
samordnad insats om det finns risk för restnedfall vid en bekämpad massförstörelsestridsdel. Uppsatsen 
förordar ett internationellt samarbete för ett framtida svenskt försvar mot kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar. För att kunna skaffa sig en framtida förmåga krävs en omfattande kunskapsuppbyggnad inom 
landet. Den nuvarande kunskapsnivån räcker inte ens för att fatta de inledande besluten för en 
övergripande inriktning.  
 
Nyckelord: 
fjärrstridsmedel, kryssningsrobotar, ballistiska robotar, massförstörelsevapen 
nätverksförsvar 
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1.2 ALLMÄNT 
Det rubricerade ämnet har en stor bredd med spännvidd i flera dimensioner. 
Uppsatsen belyser teknik till säkerhetspolitik i kombination med cyberspace, rymd, 
flyg, mark och sjö. Eftersom det valda området är klart eftersatt vad avser kunskap 
och förmågor ur ett svenskt perspektiv läggs tyngdpunkten på att belysa de olika 
problemställningarna ur ett helhetsperspektiv. En helhet som enligt min uppfattning 
är viktig för att kunna öka kunskapen och eventuellt öka förmågan inom området. 
Jag har uppfattningen att brist på helhet kan leda till brister på mikronivån.  
 
På något sätt måste Försvarsmaktens strateger och operatörer möta industrins 
forskare och ingenjörer för att uppnå det optimala konceptet. Detta aktualiseras i 
Försvarsmakten omstrukturering där vi går mot ett vassare och mer högteknologiskt 
försvar. Det blir angeläget att minska gapet mellan å ena sidan de säkerhetspolitiska 
och operativa experterna och å andra sidan de naturvetenskapliga experterna. 
  
Den tekniska utbildningen på FHS:s tekniska chefsprogram, med en kombination av 
teknik, säkerhetspolitik, operationer och taktik, ger eleverna möjlighet att delta i 
arbetet med att minska detta gap och sy ihop en balanserad helhet. Det är med dessa 
utgångsvärden jag valt område och omfång för min uppsats.  
 

1.3 BAKGRUND 
Den 17 januari 1991 är ett datum vilket påverkat stora delar av västvärldens 
försvarspolitiska inriktning. Denna januarinatt uppdagades en spricka i västvärldens 
militära maskineri. Koalitionen mot Irak stod maktlösa när Saddam Hussein 
avfyrade SCUD-robotar mot Israel. Anfall som saknade militär betydelse men fick 
enorma politiska konsekvenser. Israel som sedan sin självständighet kämpat för 
landets överlevnad på ett framgångsrikt sätt kände nu maktlöshet inför detta hot. 
Hotet spred skräck bland den israeliska civilbefolkningen vilket resulterade i att den 
israeliska regeringen övervägde egna anfall mot Irak. Genom politiska 
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påtryckningar lyckades amerikanarna förmå israelerna att visa återhållsamhet. Hade 
någon av dessa 391 robotar burit kemiska stridsmedel hade nog historien tagit en 
annan vändning.  
       
Efter detta brutala uppvaknande påbörjade USA, Israel och ett antal europeiska 
stater en utveckling av motmedel mot ballistiska robotar. De senaste åren har det 
väckts en oro för att även kryssningsrobotar kan användas i samma syfte. Denna oro 
går även att spåra i vår egen regerings direktiv för utformning av Försvarsmakten. 
Bland de högt prioriterade områdena i regeringens regleringsbrev återfinns skydd 
mot fjärrstridsmedel och massförstörelsevapen (NBC-vapen).  
 
Efter händelserna den 11 september har det höjts röster kring relevansen av ett 
försvar mot fjärrstridsmedel. Vissa anser ”missilförsvaret” som ett överspelat 
kapitel. Andra debattörer lyfter fram vikten av en balans mot alla typer av hot, dessa 
hävdar att motståndaren alltid kommer att välja det område där vi har våra 
svagheter. Vad kunde ha inträffat om dessa terrorister hade haft tillgång till 
fjärrstridsmedel, hade metoderna varit en annorlunda? I denna debatt har FOI:s 
forskningschef Ingemar Dörfer gjort följande uttalande i ”Svensk Tidskrift”2 ; 
 
”Att hotet mot USA är reellt behöver inte betvivlas efter den 11 september. Vem tror att 
terroristerna hade tvekat använda kärnvapenbeväpnade robotar om de haft tillgång till sådana och 
de passat in i deras planer? Är det då inte viktigare att satsa på andra former av hemlandsförsvar 
än missilförsvar frågar sig skeptikerna? Men just det har man gjort. 1998-2001 satsades 5 
miljarder dollar på robotförsvar och 13 miljarder på försvaret av infrastruktur och 
terroristbekämpning.” 

 

1.4 SYFTEN OCH PROBLEMSTÄLLNING 
Uppsatsen syftar till att beskriva utformningen av ett svenskt koncept för ett 
försvarssystem mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar. Styrande för uppsatsens utformning är regeringens uttalade vilja att 
framtidens försvar skall ta formen av ett nätverksförsvar3. Mot denna bakgrund   
kommer uppsatsens utgångsvärden, diskussion och slutsatser att till stor del bygga 
på tre beståndsdelar, sensorer, bekämpningssystem och ledningssystem, vilka 
motsvarar Försvarsmaktens definition på ett nätverksförsvar.  
 
För att få en heltäckande bild av ett möjligt koncept måste ett antal andra områden 
belysas. De tre ingående komponenternas inbördes förhållande och nyttjande måste 
uttryckas i en fjärde komponent, en doktrin. När man har klarlagt dessa fyra 
komponenter kan man prata om ett taktiskt koncept. Det taktiska konceptet 
förklarar de olika komponenternas inbördes förhållande syftande till att uppnå 
kraven på ett försvarssystem mot fjärrstridsmedel. De tekniska lösningarna och 
doktrinen behöver i sin tur stödjas av kompetenser inom vissa kunskapsområden. 
Det sistnämnda syftar till att klarlägga behovet av studier, utveckling och utbildning 
för att bemanna det tilltänkta försvarssystemet.  

                                                 
1 US DoD, DefenseLink, NEWS,”New Information Paper Examines Iraq’s use of SCUD missiles 
during Gulf Ware”, (2002 07 27). 
2 Ingemar Dörfer, Svensk Tidskrift, 2002 nr 2, ”USA:s missilförsvar är inte långt bort”. 
3 Enligt Årsrapport från PerP 2001-02, rapport 6, s.175; En struktur innehållande ledning med 
beslutsstöd, informationssystem samt insats - och verkansfunktioner. Dessa är integrerade med 
varandra och medger informationsutbyte i nära realtid. 
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Den inledande frågan man måste ställa sig i ett arbete som detta är realismen i ett 
eget svenskt försvarssystem mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar. Ett försvar mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar är 
mycket komplext med många ingående komponenter i gränsområdet till vad som är 
tekniskt möjligt. Möjligheterna för en nation som Sverige att på egen hand anskaffa 
ett sådant försvarssystem ter sig som nästan omöjligt. Ett internationellt samarbete 
verkar vara den enda framkomliga vägen.  
 
För att verifiera ovanstående hypotes behöver uppsatsen klarlägga: 

- Vilka krav ställs på ett försvarssystem mot fjärrstridsmedel? 
- Hur kan ett taktiskt koncept utformas? 
 

Oavsett om hypotesen kan bekräftas råder det för närvarande en säkerhetspolitisk 
situation där ett internationellt samarbete är ogenomförbart, därför måste uppsatsen 
både klarlägga: 

- Hur ett renodlat svenskt taktiskt koncept kan utformas? 
- Hur ett svenskt taktiskt koncept inom ramen för ett internationellt 

militärt samarbete kan utformas? 
 

 

1.5 METOD 
Ett första steg mot att klarlägga kraven på ett försvar mot fjärrstridsmedel är att 
beskriva luftstridsmiljön. Luftstridsmiljön i min uppsats omfattar en allmän 
beskrivning av verkansmiljön, hotsystemens tekniska utformning och olika 
stridsdelars effekter. 
 
Beskrivningen av verkansmiljön skall i grova drag ge oss en bild av olika 
konfliktnivåers inverkan på utformningen av ett försvarssystem. Verkansmiljön bör 
ge en beskrivning hur olika typer av aktörer påverkar det tänkta försvarssystemet. 
Skiljer sig morgondagens aktörer och stridsfält från det vi vant oss vid under det 
kalla kriget?  
 
Beskrivningen av de tekniska hotsystemen skall ligga till grund för utformning av 
det taktiska konceptets ingående delar. De tekniska systemen omfattar förutom 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar även en beskrivning av konsekvenserna 
vid en insats med olika stridsdelar, framförallt massförstörelsevapen (NBC). 
 
För att underlätta den kommande diskussionen och analysen genomför jag en 
beskrivning av befintliga förmågor samt utveckling och trender. Beskrivningen 
omfattar både verksamheten inom Sverige och utomlands. För att utformat ett 
trovärdigt svenskt koncept krävs det en beskrivning av det befintliga arvet inom 
landet. Utvecklingen utomlands anser jag kan stå som förebild för ett framtida 
svenskt försvar inom vissa områden. Beskrivningen görs med utgångspunkt från  
komponenterna: ledning, sensorer, bekämpningssystem, doktriner, 
kunskapsområden och övningsverksamhet.  
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För att få en komplett bakgrundsbeskrivning inkluderas även en beskrivning av de 
politiska ambitionerna. Vilken förmåga förväntar sig de politiska makthavarna att 
Försvarsmakten skall ha mot hotet från fjärrstridsmedel. 
 

 

 
Den kommande bearbetningen av utgångsvärdena görs därefter i tre steg. Ett 
inledande steg där man utifrån utgångsvärdena bildar en grund med tekniska krav. 
Analysen av de tekniska kraven delas upp i en allmän del och en del för 
ledningssystem, sensorer och bekämpningssystem.  

Luftstridsmiljön 
-Verkansmiljön allmänt 
-Kryssningsrobotar 
-Ballistiska robotar 
-Stridsdelar 

Befintliga förmågor, 
utveckling och trender 
-Doktriner 
-Ledningssystem 
-Sensorer 
-Bekämpningssystem 
-Kunskapsområden 

Säkerhets och  
Försvarspolitik 
-Politiska ambitioner 
-Försvarsmaktens ambitioner 

Tekniska krav 

IDEBILD 
”Taktiskt koncept 2020” 

ANPASSAD MÅLBILD 
”Taktiskt koncept 2020” 

Nivå 0 
Nivå 1 
Nivå 2 
Nivå 3 

SLUTSATSER 

Frågeställning 

Teknisk analys 

Operativ diskussion 
Taktisk diskussion 

Försvarspolitisk disk. 
Säkerhetspolitisk disk. 

Diskussion kring 
utformning av   

”Taktiskt koncept 2020” 
Nivå 0-3 

Nätverksanpassning 
Grund- och insatsorg. 

Kompetenser 
Övningsverksamhet 
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Med dessa tekniska krav som grund diskuteras utformningen av ett idealt militärt 
taktiskt koncept, dvs. en IDEBILD4. Diskussionen bygger på de tekniska kraven 
men utgår från ett operativt och taktiskt perspektiv. Denna IDEBILD kan ses som 
en del av Försvarsmaktens vision 2020, benämnt ”Taktiskt koncept 2020”.  
 
I det tredje steget förädlas IDEBILD:en med en diskussion kring försvarspolitiska 
och säkerhetspolitiska realiteter. Dessa realiteter omfattar Försvarsmaktens 
materiella arv, kostnadsaspekter och möjliga säkerhetspolitiska vägval för det 
aktuella konceptet. Slutresultatet av denna diskussion blir en anpassad MÅLBILD5 
utifrån dessa försvarspolitiska och säkerhetspolitiska realiteter. 
 
Avslutningsvis genomförs en diskussion kring utformningen av ett taktiskt koncept 
med utgångspunkt från denna anpassade MÅLBILD.  I denna diskussion berörs 
även anpassningen till ett nätverksbaserat försvar, insats- och grundorganisationen, 
behov av kompetensområden och till viss del även övningsverksamhet kopplad till 
konceptet.  
 

1.6 AVGRÄNSNINGAR OCH ANTAGANDEN 
Jag tolkar att de politiska riktlinjerna, vad avser ett försvar mot fjärrstridsmedel, 
syftar till att skydda mål av högsta nationella betydelse. Mot denna bakgrund 
avgränsar jag min uppsats till att lägga tyngdpunkten på försvaret av vitala svenska 
totalförsvarsobjekt. Självskydd av enskilda militära plattformar som fartyg och 
stridsfordon får därför ett mycket begränsat utrymme i uppsatsen.  
 
Skyddet av våra internationella insatser får ingen särskild belysning. 
Försvarskonceptet som tas fram i uppsatsen bör till stora delar kunna tillämpas i en 
internationell insats. 
 
I arbetet avhandlas ej interkontinentala ballistiska robotar (ICBM) med räckvidder 
över 5500 km. Uppsatsens fokus ligger på en lägre konfliktnivå än en 
globalstrategisk konflikt med globalstrategiska vapen vilka de interkontinentala 
ballistiska robotarna är.  
 
Hotsystem med räckvidder under 350 km behandlas ej.  
 

1.7 CENTRALA BEGREPP 
Med fjärrstridsmedel avses enligt regeringens proposition 2001-026 attackflyg 
med stöd av jaktflyg, bombflyg och kryssningsrobotar. Försvarsberedningen belyser 
även begreppet fjärrstridsmedel, där inkluderas även ballistiska robotar7. 
Regeringen bedömer att fjärrstridsmedlen ingår i de flesta typer av väpnad strid och 
förväntas få större betydelse.  
                                                 
4 Begreppen används i Försvarsmaktens perspektivplanering, ”Årsrapport perspektivplanering 
2001/02, Rapport 6”, s. 19-20. 
5 Ibid 
6 Regeringens proposition 2001/02:10 , ”Fortsatt förnyelse av försvaret” s.135. 
7 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, ”framtida konflikters karaktär”, s.169. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2057 
ChP T 00-02 
Mj Claes Silfwerplatz 2002-12-12 Sid 7(69)  
 
 
Nätverksförsvar är enligt PerP 2001-028 en struktur innehållande ledning med 
beslutsstöd, informationssystem samt insats- och verkansfunktioner. Dessa är 
integrerade med varandra och medger informationsutbyte i nära realtid. 
 

2 BESKRIVNING AV LUFTSTRIDSMILJÖN - HOTET 
 

2.1 BESKRIVNING AV VERKANSMILJÖN ALLMÄNT 
Morgondagens verkansmiljöer beskrivs av försvarsberedningen i sin rapport från 
mars 2001 och av Försvarsmakten i perspektivplaneringen ( PERP).  
 
De senaste årens konflikter har i mindre grad riktats mot militära förband än mot 
annan verksamhet och infrastruktur som stödjer den militära verksamheten. En ökad 
symbios mellan militär och civil verksamhet kommer att ytterligare aktualisera 
påståendet. Framtida väpnade angrepp kommer inte att ske med särskiljning av 
civila och militära mål. Det går inte att särskilja ett slagfält, hela samhället blir en 
arena för konflikten. Ett väpnat angrepp kommer att ha andra syften än att ockupera 
territoriet. Det kan röra sig om insatser med fjärrstridskrafter (flyg, 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar) vilka kan utgå direkt från sin 
fredsgruppering9.  
 
Vapenutvecklingen medger nu precisionsbekämpning på långa avstånd (hundratals 
kilometer). Sensorutvecklingen försvårar möjligheterna att dölja större militära 
operationer. Det blir svårt att kraftsamla större militära förband pga. upptäckts- och 
bekämpningsrisken. Kraftsamling kan ges en ny innebörd genom att kraftsamling 
av eld blir fördelaktigare än kraftsamling av förband. Den långräckviddiga 
bekämpningsstriden kommer att präglas av dynamik, osäkerhet och svårighet att 
förutsäga tid, plats eller gestaltning10. Dock kommer morgondagens konflikt 
innehålla en stor variation på teknologinivå. En motståndare kan använda sig av 
spetsteknologi, mängdteknologi eller gårdagens teknologi. Det kan vara till fördel 
att nyttja hela spektrat. En blandning av gammalt och modernt försvårar 
motåtgärderna. Den framtida konflikten kan utkämpas som teknikdueller på långa 
avstånd med understöd av god omvärldsomfattning och ledningskapacitet11. 
 
Konflikternas karaktär kommer att förändras. Konflikter kommer att utkämpas 
mellan allianser, stater eller av icke statliga aktörer. De icke statliga aktörerna kan 
bestå av etniska eller religiösa grupper alternativt kriminella grupperingar. 
Våldsanvändningen kan variera mellan olika konflikter. Det kommer att vara svårt 
att avgöra om det är krig eller fred. En asymmetrisk aktör kommer att undvika 
motståndarens starka sidor. Insatserna kommer att inriktas mot motståndarens svaga 
sidor som samhälle och befolkning12. En insats med fjärrstridskrafter, typ 
kryssningsrobotar, mot telekommunikationer eller elförsörjning kan reducera vårt 
                                                 
8 Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-01, ”det framtida slagfältet”, s.175. 
9 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, ”framtida konflikters karaktär”, s. 157-163 
10 Ibid 
11 Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-01, ”det framtida slagfältet”, s.61 
12 Ibid 
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lands nationella ledningsförmåga avsevärt. Vissa aktörer, statliga som icke statliga, 
har visat total avsaknad av hänsyn till oskyldiga. De använder sig av terrorattacker 
och martyrskap för att uppnå sina mål. Från dessa grupperingar kan t.o.m. insatser 
med NBC-stridsmedel vara troligt. Speciellt statsmiljöer är känsliga för dessa 
angrepp. Terror kan stärka motståndsviljan. Dock kan insatser med NBC-
stridsmedel påverka politiker till eftergifter13. 
 
Ett hot mot vår nation behöver inte ha sina rötter i vårt omedelbara närområde. Ett 
ökande engagemang i internationell krishantering medför även ökande risker för 
hemlandet. Vi kan bli utsatta för påtryckningar, hot eller direkta insatser mot 
svenska förband på plats eller mot det svenska hemlandet14. 
 
För att möta dessa nya typer av vapensystem och verkansmiljöer måste vårt försvar 
få en flexibel utformning. Det föreslagna nätverksförsvaret är enligt 
försvarsberedningens rapport en möjlig utvecklingsväg15. Vägledande principer för 
skydd mot fjärrstridskrafter är ett försvar med skyddslager i flera skikt. Våra 
framtida förband skall ha karaktären av snabba beslutscykler och samverkan mellan 
olika ledningsnivåer. Insatsmiljön kommer att variera vilket kräver mångsidiga 
förband, förband som kan nyttjas över hela konfliktskalan16. 
 

2.2 BESKRIVNING AV KRYSSNINGSROBOTEN 
Inom begreppet ”kryssningsrobot” finns en stor spännvidd i vad avser prestanda, 
användning och utformning. En definition av kryssningsrobot lyder: ”en 
obemannad autonomt framdriven styrd farkost vilken nyttjar de aerodynamiska 
storheterna för att flyga i större delen av sin bana och med primärt syfte att placera 
en verkansdel i ett mål”17. En annan möjlig indelning är målvalet: ”land attack 
cruise missile (LACM)” eller ”anti-shipping cruise missile (ASCM)”. Vidare kan 
man dela in kryssningsroboten på vilket sätt man avfyrar den: från ett flygplan, 
ubåt, ytfartyg eller från en markbaserad plattform18. 
 
Det som gör den unik är dess låga målarea, den är förhållandevis billig dessutom 
enkel att bygga samt lätt att underhålla. En aktör med begränsade resurser kan 
kompensera sin underlägsenhet i konventionella vapensystem som attackflygplan 
med kryssningsrobotar med bibehållen hög insatseffekt19. 
 
De flesta robotarna kan konstrueras efter förhållandevis enkla flygfall med små 
belastningar för konstruktionen. För att öka penetrationsförmågan kan man 
signaturreducera flygkroppen med ”stealth-ad” formgivning (RCS 0,01m2)20,21 eller 

                                                 
13 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, ”framtida konflikters karaktär”, s. 157-163. 
14 Ibid 
15 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, ”framtida konflikters karaktär”, s. 157-163. 
16 Ibid 
17 Federation of American Scientists, John Pike, Charles Vike, Mirko Jacubowski och Patrick 
Garrett, www.fas.org/nuke/intro/cm (2001 07 22) 
18Centre for Defence & International Security Studies (CDISS), “Key Cruise Missile Technologies”, 
och ”Devil Brew in Detail”. www.cdiss.org/cmtech2.htm (2001 07 22). 
19 Ibid 
20 Enligt CDISS har AGM -86 (Tomahawk) och AGM -129 en radarmålarea på 0,05m2 resp. 0,01 m2  

www.cdiss.org/cmtech2.htm (2001 07 22). 
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minskning av IR-signaturen. Alla dessa åtgärder är mycket kostnadskrävande och 
komplicerade22. Utveckling mot ”stealth-ade” flygkroppar syftar till att reducera 
förvarning och försvåra bekämpning. Dock ger olika aspektvinklar till sensorn 
varierande radarmålarea23. Signaturreducering för kryssningsrobotar med 
överljudsfart är svårare att åstadkomma än för underljudsrobotar. Den höga 
hastigheten innebär höga skrovtemperaturer vilket underlättar upptäckt för IR-
sensorer. Materialvalet för dessa höghastighetssystem ställer speciella krav på 
strukturen vilket även medför ökande upptäcktsmöjligheter för radarsensorer24.  
 
En kryssningsrobot mot landmål har tre faser: startfasen, anflygningsfasen och 
slutfasen25. Under startfasen använder roboten endast sitt tröghetsnavigeringssystem 
(TN). Under anflygningsfasen stöttas TN av antingen ett radarbaserat 
terrängkontursystem (TERCOM), ett optiskt terrängreferenssystem (DSMAC) eller 
något satellitnavigeringssystem som GPS eller GLONASS. TERCOM-systemet 
bygger på en i förhand inlagrad terrängbild i robotens minne. Det är endast vissa 
delar av målbanan som lagras och används för referens. TERCOM-systemet jämför 
den lagrade bilden med radarbilden och därmed uppdateras TN-systemets 
position26. GPS har revolutionerat kryssningsrobotnavigeringen. GPS ger en 
noggrannhet ned till ett tiotal meter27. Kostnaderna jämfört med TERCOM är 
avsevärt lägre, ingen tid för uppdatering av radarkartor krävs och ett komplicerat 
överföringsförfarande av aktuella radardata till skjutande enheter undviks. Dock 
krävs en viss information om terränghinder, roboten som uppträder på låga höjder 
behöver data för att undgå kollision med olika terränghinder28. Slutfasen börjar när 
roboten närmar sig målområdet där precisionsflygningen understöds av ett mer 
noggrant terrängreferenssystem eller en målsökare. Slutfasstyrningen syftar till att 
öka precisionen in mot målet. Det kan vara en aktiv radar, IR-, TV- eller en 
signalsökande målsökare. Bilderna från en IR- eller TV-målsökare kan behandlas i 
ett korrelationssystem för att identifiera mål och träffpunkt vilka lagrats i robotens 
minne före avfyring. Det finns koncept där robotens IR- eller TV-bild översänds via 
satellitlänk till en operatör som avgör målvalet. Av avgörande betydelse för hög 
träffsannolikhet är tillgången på bildunderlag för det aktuella målområdet29. 
 
För att handha ett system så krävs en varierande nivå av stödsystem. Vissa 
navigeringssystem kräver ett minimum av stöd emedan andra kräver stöd av 
rymdbaserade system och avancerade och aktuella terrängdatabaser. För att 
programmera ett tröghetsnavigeringssystem krävs ett minimum av stöd. Har man 
bara tillgång till GPS-sändning så är ett GPS-system minst lika enkelt ur ett 
stödperspektiv. För att kunna programmera vissa optiska målsökare eller det optiska 
terrängreferenssystem (DSMAC) krävs mer av användaren. TERCOM-systemet 

                                                                                                                                        
21 FORMA, ”Luftvärn mot främst kryssningsrobotar”, FOI, Maj-Britt Hansson, FOI—0118—SE 
juni 2001, ISSN 1650-1942, s 11. 
22  CDISS, www.cdiss.org/cmtech2.htm (2001 07 22). 
23 Ibid 
24 FOA rapport ”Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad 
räckvidd” FOA-R 98-00898-170, Maj-Britt Hansson och Erland Tarras-Wahlberg, sid 2, 7-8. 
25 FAS,  www.fas.org/nuke/intro/cm (2001 07 22) 
26 CDISS, www.cdiss.org/cmtech2.htm (2001 07 22). 
27 FOA rapport ”Skydd mot kryssningsrobotar” FOA-R-97-00584-310, Erland Tarras-Wahlberg 
28 FAS, www.fas.org/nuke/intro/cm (2001 07 22). 
29 CDISS, www.cdiss.org/cmtech2.htm, (2001 07 22). 
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ställer de största kraven på stödsystem. Detta system kräver en ständigt uppdaterad 
terrängdatabas för att kunna genomföra noggranna autonoma navigeringar30.  
 
Huvuddelen av kryssningsrobotarna kräver syre från atmosfären för sin 
framdrivning. Det finns fyra olika motoralternativ; pulsjet, ramjet, turbojet eller 
turbofläktmotorer. Turbofläktmotorn är bränsleeffektivast med lång räckvidd som 
följd. Turbojetmotorn är mindre bränsleeffektiv men billigare, för vissa 
tillämpningar kan turbojetens bränslekonsumtion accepteras, exempelvis i anti-
shipping rollen. Med turbojetmotorn kan man uppnå farter upp till mach 2-3. 
Långräckviddiga robotar kräver dock turbofläktmotorer31. 

 
 
 
 
 
Stridsdelen i en kryssningsrobot kan vara av konventionell typ eller med 
massförstörelseeffekt. Vissa robotar är anpassade att för att byta mellan 
konventionella verkansdelar och kärnvapenstridsdelar32. Kryssningsroboten är 
synnerligen lämpad som spridare av B- och C-stridsmedel om roboten flyger i 
underljudsfart. I farter över ljudhatigheten kan B- och C-stridsmedlen förstöras vid 
spridning beroende på friktionsvärmen och luftströmmar. För att sprida B- och C-
stridsmedel från överljudsrobotar krävs så kallade ”bomblets”, behållare som 
skyddar innehållet under själva separationsfasen från roboten och sprider lasten när 
miljön är mer lämplig. En kärnvapenladdning påverkas inte av miljön i en 
överljudsrobot. Ett flertal kryssningsrobotar kan bära sub-stridsdelar vilka själva 
söker upp och bekämpar upptäckta mål33. 
 
För att öka överlevanden nyttjar huvuddelen av kryssningsrobotarna en låg flyghöjd 
(ned till 30 m) vilket försvårar främst upptäckt men även bekämpning. För att 
underlätta mållåsning för målsökaren eller spridning av substridsdelar kan 
kryssningsroboten stiga till ca 200m i slutfasen. Djuppenetrerande stridsdelar kan 
göra upptagningar till 1000-6000 m för att öka sin kinetiska energi vid målträff. 
Morgondagens hypersoniska robotar ökar sin penetrationsförmåga genom att 
uppträda i farter nära mach 3-4 på höjder mellan 20-30 km, inflygningen mot målet 

                                                 
30 Intervju med personal ur MUST 
31 CDISS, www.cdiss.org/cmtech2.htm, (2001 07 22). 
32 Ibid 
33  FAS, www.fas.org/nuke/intro/cm (2001 07 22). 

Bilden visar den senaste versionen av Tomahawkroboten, Block IV. Roboten är utrustad med GPS och dessutom en  IR-
målsökare för att öka precisionen i slutfasen. Robotens satellitlänk medger kommunikation efter avfyring. 
Bild: Federation of American Scientists. 
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sker under en brant dykvinkel. Robottypen har en banprofil som liknar den 
ballistiska roboten34.   
 
Janes hävdar i en artikel att DARPA och Boeing projekterar en hypersonisk robot 
med farter närmare mach 6. ”Affordable Rapid Response Missile Demonstrator 
(ARRMD)” får en räckvidd kring 1100 km och enligt samma källa skall roboten 
dyka från hög höjd ner mot målet35. 
 
 

 
 

 
 
 
Framtidens kryssningsrobotar kommer att ges bl.a. förbättrade målsökare, bättre 
navigationssystem och högre fartprestanda, dessutom kommer 
produktionskostnaderna att minska. Även nya multimålsökare kommer att införas 
för att undertrycka markklotter och falska mål.  
Framtida TN kommer att medge CEP under 3 meter. Framtida ”scramjetmotorer” 
kommer att ge robotarna farter över mach 636.  
 
Ett sätt att öka potentialen på en aktörs kryssningsrobotarsenal är att montera dessa i 
en traditionell container. Genom att transportera dessa på världshaven kan fler 
motståndare hotas än vad som skulle varit möjligt från hemlandet37. 
 
Genom att dela in kryssningsrobotarna efter dess olika egenskaper ökas 
överskådligheten. De egenskaper uppsatsen nyttjar är: fart, räckvidd och 
radarmålarea38. 
 
Långräckviddig (över 1000 km) underljudskryssningsrobot (under 300 m/s) 
med låg radarmålarea (RCS kring 0,1m2). Exempel är den ryska Kh-55 eller 
amerikanska BGM-109 Tomahawk (Se bilaga 1). 
 

                                                 
34 FOA rapport ” Luftvärnsskydd mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar med begränsad 
räckvidd”, sid 2, 7-8. 
35 Jane's Air-Launched Weapons 36, Duncan Lennox, 13 May 2000.    
36 Technologies for Future Precision Strike Missile Systems, juni 2001. Utgiven av NATO Research 
and Technology Organisation. s (I 5-I 7). 
37 Duncan Lennox, Editor, Jane’s Strategic Weapons Systems, Missile Proliferation conference 
2001. 
38 Efter diskussion med Ulf Hugo och Anders Sandblom, FMV AnalysUnd, (2002 11 11). 

Hypersonisk kryssningsrobot 
Bild: Federation of American Scientists. 
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Långräckviddig (över 1000 km) underljudskryssningsrobot med extremt låg 
radarmålarea (RCS kring 0,01 m2). Exempel är den ryska Kh-101 eller 
amerikanska AGM-129 (Se bilaga 1). 
 
Långräckviddig (över 1000 km) hypersonisk kryssningsrobot (1500-1800 m/s) 
med låg radarmålarea (RCS kring 0,1 m2). Exempel är den amerikanska ARRDM 
(Se bilaga 1). 
 
Korträckviddig (under 1000 km) underljudskryssningsrobot (under 300 m/s) 
med låg radarmålarea (RCS kring 0,01 m2). Exempel är AGM-158 (Se bilaga 1). 
 
Korträckviddig (under 1000 km) överljudskryssningsrobot (600-1000 m/s) med 
stor radarmålare (över 0,1 m2). Exempel är den ryska Kh-22 (AS-4) (Se bilaga 1). 
 
Långräckviddig (över 1000 km) extremt långsamgående flygfarkost (20-30 
m/s) med låg radarmålarea (RCS kring 0,1 m2). Exempel är Robotic Aircrafts 
Aerosonde (Se bilaga 1). 
 

2.3 BESKRIVNING AV DEN BALLISTISKA ROBOTEN 
En ballistisk robot har en förprogrammerad bana som ej kan ändras efter det att 
bränslet brunnit ut, utom i det fall roboten har en separabel autonom stridsdel som 
styrs i slutfasen, en så kallad ”Reentry Vehicle” (RV).  Den ballistiska roboten har 
en relativt kort flygtid varför motverkan är komplicerad. Den följer en förutbestämd 
flygbana från avfyringsplatsen till målet. Detta innebär att eventuella substridsdelar 
har svårt att avvika från flygbanan. Ett målområde bör ligga inom robotens 
flygbana, är så ej fallet så blir täckningen av målet dålig. Huvuddelen av 
felavvikelsen sker efter brinnfasen och vid återinträdet i atmosfären39.  
 
Den ballistiska roboten bär syret med sig till skillnad mot flygplanet som nyttjar 
atmosfärens syre. Genom att syret är bundet i bränslet kan motorn brinna i vakuum.  
 
För att uppnå tillräcklig fart och räckvidd till en rimlig kostnad krävs 
flerstegsraketer. De flesta långräckviddiga robotar består av två eller flera steg 
placerade ovanpå varandra. Det första steget är ett lyftsteg eller ett s.k. Booster-
steg. När stegets bränsle brunnit ut slås motorn av och separeras från roboten. 
Genom detta frigörs onödig tomvikt för den fortsatta accelerationen mot maxfart. 
Det innebär att det andra steget inte behöver ha samma kraft som startsteget, den 
mindre kraften innebär även mindre behov av bränsle. Genom att man behöver 
mindre bränsle för det lägre kraftbehovet  kan man ha större nyttolast40. 
 
Steve Fetter beskriver i sin sammanställning ”A Ballistic Missile Primer” 
sambandet mellan räckvidd och hastigheten när motorn brunnit ut, benämnd ”burn-
out velocity”. Han menar att en robot med 500 km räckvidd har en hastighet kring 
2000 m/s och en robot med 3500 km räckvidd en hastighet kring 5000 m/s41. 
Utredningar vid Sandia National Laboratories i USA beskriver uppbromsningen när 
                                                 
39 FAS org, www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm, (2001 07 22). 
40 Ibid 
41 Steve Fetters sammanställning “A Ballistic Missile Primer”, (1998 10 31). 
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roboten når den nedre atmosfären. En interkontinental stridsspets med en hastighet 
kring 6800 m/s utanför atmosfären bromsas upp av densamma till 2500 m/s vid 
nedslaget42. 
 
Robotens banhöjd är också en funktion av räckvidden. Den amerikanska 
försvarsorganisationen MDA visar i en sammanställning detta sammanhang. Enligt 
MDA har kortdistansrobotar (SRBM) med en räckvidd under 600 km en bantopp på 
cirka 200 km, på motsvarande sätt har en medeldistansrobot (MRBM) med en 
räckvidd kring 1500 km en bantopp på knappt 300 km och slutligen har IRBM-
klassen med räckvidd kring 3500 km en bantopp på nästan 700 km43.  
 

 
 
 
 
 
Den ballistiska roboten kan bära en stridsdel av konventionell typ eller en med 
massförstörelseeffekt (NBCR-stridsdel). En ren ballistisk bana begränsar effekten 
av biologiska eller kemiska stridsmedel beroende av den höga farten vid spridandet. 
På samma sätt som vid överljudskryssningsrobotar förstörs substanserna av 
friktionsvärme och luftströmmar. Sprids substansen på hög höjd så finns det risk att 
spridningen sker i fel atmosfärskikt med minskad effekten som följd. Det gäller att 
pricka in exakt rätt höjdskikt vid spridandet av biologiska eller kemiska 
stridsmedel. Amerikanska tester visar att mindre än 5 % av stridsmedlen klarar 
återinträdet och spridandet utan en fungerande värmesköld. Implementering av 
kärnvapen i en ballistisk robot skiljer sig avsevärt i fråga om utrymme från 

                                                 
42 A.L Crosbie , “Aero thermodynamics and Planetary Entry”, 1981, s.286-295. 
43 BMDO, Ballistic Missile Defense Organisation, “Ballistic Missile Programs”, (2001 07 13), 
www.fas.org/spp/starwars/010713-D-6570C-001.pdf (2002 05 30). 

Bilden utvisar sambandet mellan räckvidd och bantopp för olika ballistiska robotar. 
Bild: Missile Defense Organisation, USA 
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konventionella stridsmedel och biologiska eller kemiska stridsmedel. Kärnvapnets 
speciella utformning gör att det krävs en minsta volym för att man skall kunna få in 
alla dess funktioner för att överhuvudtaget kunna utveckla en kärnreaktion, detta 
påverkar bärfarkostens utformning. Konventionella, biologiska eller kemiska 
stridsdelar vilka består av vätska eller pulver kan packas i alla tillgängliga 
utrymmen. Fussionsmaterialets högre densitet gör att det endast kan placeras på 
vissa ställen i bäraren för att uppnå rätt jämvikt kring tyngdpunktcentrat44.  
 
Vissa ballistiska robotar har en s.k. Reentry Vehicle (RV). Efter drivfasen frigörs 
RV i en bana mot ett tidigare utvalt mål. RV kan skyddas av en värmesköld. 
Värmeskölden behövs när temperaturen vid återinträdet i atmosfären kan uppgå till 
11000 grader Celsius. RV kan vara styrbar efter frigörandet från roboten, den gör 
ett antal mindre finjusteringar av banan efter frigörandet. Genom att styrningen ökar 
precisionen kan man minska laddningen för varje RV med bibehållen effekt. För att 
möjliggöra spridandet av biologiska eller kemiska stridsmedel kan RV:n minska 
farten från mach 25 till under mach 1. Nackdelen med en styrbar RV är dess 
komplexitet och höga kostnad45. 
 
För att försvåra bekämpningen av RV kan roboten bära skenmål av ballongtyp eller 
remsor. Den kan även vara konstruerad av radarabsorberade material eller bära med 
sig en störare med låg effekt46. 
 
Robotens kan drivas med flytande bränsle, fast bränsle eller en hybrid av dessa. 
Styrsystemet består av två delsystem, ett attitydkontrollsystem och ett 
flygbanekontrollsystem. Attitydkontrollsystem håller roboten i rätt roll- tipp- och 
anfallsvinkel, allt styrs av en autopilot. Flygbanesystemet ser till att roboten har rätt 
bana för att nå målet. Flygbanesystemet använder sig av ett 
tröghetsnavigeringssystem (TN) med accelerometrar upphängda på en 
gyrostabiliserad plattform för att bibehålla kursen. Efter avfyring kan inte robotens 
bana påverkas av någon. Eventuella fel korrigeras av flygbanekontrollsystemet för 
att bibehålla rätt flygbana. Den tilltänkta banan programmeras in i styrsystemet före 
start. För längre dis tanser hänger precisionen på att tröghetsnavigeringssystem (TN) 
kan göra exakta beräkningar eller stödjas av ytterligare ett system. GPS anses inte 
vara tillräckligt noggrann som stöd för attitydkontrollsystemet på en ballistisk robot. 
För styrning av RV i slutfasen anses dock GPS ha tillräcklig noggrannhet47 
 
Genom att dela in de ballistiska robotarna efter dess olika egenskaper ökas 
överskådligheten. De egenskaper uppsatsen nyttjar är räckvidd och i vilka syften 
vapnen används48. 
 
 
 
 
 

                                                 
44 FAS org, www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm, (2001 07 22). 
45Ibid 
46 Jane’s International Defense Review 10/2000 s.38-44. 
47 FAS org, www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm (2001 07 22) 
48 Efter diskussion med Per-Håkan Andersson, FMV AnalysUnd, (2002 11 11). 
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Kortdistansrobot med räckvidd upp till 1000 km49, 

- för precisionsbekämpning av militära mål, exempelvis den 
ryska SS-X-26 Tender/Iskander-E (Se bilaga 1). 

- för bekämpning av icke militära mål, exempelvis SS-1 SCUD 
B/C/D (Se bilaga 1). 

 
Medeldistansrobot med räckvidd mellan 1000-3000 km50, 

- för bekämpning av icke militära mål, exempelvis den iranska 
Shehab 3 (Se bilaga 1). 

 
Inter-medeldistansrobot med räckvidd mellan 3000-5500 km51, 

- för bekämpning av icke militära mål, exempelvis den iranska 
Shehab 5 (Se bilaga 1). 

 

2.4 BESKRIVNING AV AKTUELLA STRIDSDELAR 

2.4.1 Smarta substridsdelar 
Både kryssningsrobotar och ballistiska robotar kan utgöra bärare av mindre smarta 
substridsdelar. Inom det uttänkta målområdet separeras substridsdelarna från 
bäraren. Dessa osofistikerade stridsdelar öppnar sin målsökare och förhoppningsvis 
finns ett mål inom målsökarens synfält.  
 

 
 
 
De smarta sub-stridsdelarna har efter separationen från kryssningsroboten förmåga 
att hitta, klassificera och slå ut upptäckta mål. Exempelvis kan den amerikanska 
BAT-substridsdelen bäras fram till målområdet av Tomahawk-roboten52. Väl 
framme i målområdet separerar de smarta substridsdelarna från bärarroboten vilka 
glidflyger till olika delar av målområdet där de nyttjar sina egna akustiska sensorer 
eller IR sensorer för att hitta målen. FOA beskrev i sin tidning (nr 1/2000) en vision 
där den amerikanska LOCAAS-kapseln bärs fram till målområdet av en 
kryssningsrobot53. LOCAAS har dessutom möjligheten att själv flyga omkring i 
målområdet och upptäcka, identifiera och slå ut målen. LOCAAS kan enligt uppgift 
                                                 
49 Feasibility of Third World Advanced Ballistic & Cruise Missile Threat, Volume 1, NDIA Strike, 
Land Attack and Air Defense Committee, Okt –98, www.ndia.org/committees/slaad/index.cfm 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 FAS, www.fas.org/man/dod-101/sys/land/atacms -bat.htm (2001 08 16). 
53 FOA-tidningen, nr1/2000, s.8– 9. 

LOCAAS 
Bild: Federation of American Scientists. 
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flyga i 30 minuter och avsöka ett 100km2 stort område med hjälp av sin laserradar. 
Både BAT och LOCAAS har förmåga att bekämpa rörliga mål. Kostnaden för dessa 
system är förhållandevis låg, troligtvis lägre än kostnaden för den billigaste 
luftvärnsroboten, kostnaden för LOCAAS  är satt till 30000 $54. 
 

2.4.2 Massförstörelsevapen 
Verkansdelar med massförstörelseeffekt omfattar kärnvapen, biologiska 
stridsmedel, kemiska stridsmedel eller radiologiska stridsmedel. 
General Michael Moore (försvarsministerns militäre rådgivare) kan se användning 
av NBC-vapen mot Sverige i kaoset i samband med ett sönderfallande Ryssland. 
Aktörerna i den situationen kan enligt Michael Moore vara kriminella 
organisationer som använder dessa vapen i utpressningssyfte. Vidare kan Sverige 
även utsättas för anfall i de fall vi engagerar oss i operationer utomlands55. Detta hot 
föranleder oss att bygga upp förmågor för att möta hotet här och utomlands. I 
världen finns utöver de traditionella kärnvapenländerna ett flertal aktörer som 
arbetar med att ta fram massförstörelsevapen. Att utveckla kärnvapen är en mycket 
komplicerad process. Som substitut till kärnvapnen utvecklas det man kallar ”den 
fattiges kärnvapen”, nämligen biologiska stridsmedel och kemiska stridsmedel. 
Kopplat till Sovjetunionens sönderfall har många oroats sig för att den sovjetiska 
massförstörelsearsenalen skall hamna i orätta händer56.  
 
Vid bekämpning av en stridsspets med massförstörelseeffekt måste man ta hänsyn 
till två faktorer. Först, inom vilket avstånd måste en motståndare hindras att 
detonera eller sprida vapnen för att reducera effekterna av insatsen. En motståndare 
behöver inte detonera eller sprida vapenlasten över målet för att få effekt, genom att 
nyttja vindens spridningseffekt kan substanser spridas utanför det aktuella 
målområdet. För det andra, effekterna av en bekämpad stridsdel, dvs. resteffekten 
av en bekämpning57. 
 
Kärnvapen verkar genom den uppkomna stötvågen i luft och mark, 
värmestrålning, initialstrålning och radioaktivt nedfall. Sekundärt uppstår även en 
elektromagnetisk puls (EMP). Effekten varierar beroende på detonationshöjd. 
Metoderna att leverera kärnvapen med kryssningsrobotar och ballistiska robotar är 
en relativt komplicerad teknik. Utöver de traditionella kärnvapenmakterna tros dock 
även Israel, Indien och Pakistan förfoga över teknologin58.  
 
Underljudskryssningsrobotar är lämpliga för spridning av biologiska stridsmedel. 
För att uppnå maximal effekt av stridsmedlet krävs att rätt partikelstorlek skapas vid 

                                                 
54 FAS, www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/locaas.htm (2001 08 16).  
55 FOA tidningen, 4/2000. 
56 (CDISS), “Key Cruise Missile Technologies”; an Overview, 2001 och ”Devil Brew in Detail”. 

- www.cdiss.org/tabtechs.htm  (2001 07 22) 
- http://www.cdiss.org/nw.htm (2001 07 22) 
- http://www.cdiss.org/bw.htm (2001 07 22) 
- http://www.cdiss.org/cw.htm (2001 07 22) 
- http://www.cdiss.org/rw.htm (2001 07 22) 

57 Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 02 11). 
58 CDISS,  http://www.cdiss.org/nw.htm (2001 07 22) 
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spridandet59. Eftersom överljudskryssningsrobotar eller ballistiska robotar uppträder 
i extremt höga fartintervall är dessa mindre lämpliga som bärare av de flesta 
biologiska stridsmedel. Tryck och värme påverkar de biologiska stridsmedlen 
negativt. Problemen kan lösas av en komplicerad spridningsteknik. Tekniken 
innebär att substridsdelarna bromsas ned till en fart och höjd som är lämplig för 
spridning. Ett rimligt antagande är att den bästa effekten av stridsmedlet uppnås om 
det spridas på högst 150 meters höjd60. Solens UV-strålning kan även förstöra det 
spridda stridsmedlet varför natten är en lämplig tidpunkt för spridning. På 
motsvarande sätt kan man anta att ett direktnedslag kommer att reducera effekten av 
biologiska stridsmedel, dvs. en situation där en spridningsanordning fö r den 
optimala höjden saknas61. En kryssningsrobot kan sprida biologiska stridsmedel på 
ett relativt stora avstånd från målområdet och ge mycket stor effekt om gynnsamma 
vindar nyttjas. Detta avstånd är mycket stort och varierar mycket med förhållanden 
som vind, temperatur, spridningshöjd m.m. Avståndet kan antas vara mer än 100 
km, möjligtvis kan detta avstånd flerfaldigas62.   
 
Underljudsrobotar är mer lämpliga för spridning av kemiska stridsmedel än 
överljudsrobotar och ballistiska robotar. En motsvarande spridningsteknik krävs 
som för de biologiska stridsmedlen, det är viktigt att stridsmedlet sprids på rätt höjd 
för att uppnå maximal effekt. Dock krävs 100 till 1000 gånger mer kemiska 
stridsmedel än den biologiska motsvarigheten för att uppnå samma effekt63. Ett 
rimligt antagande är att effekten av kemiska stridsmedel reduceras vid ett 
direktnedslag, dvs. en robot utan spridningsmekanism64. En kombination av 
kemiska stridsmedel och precisionsvapen kan vara ett mycket effektivt sätt att slå ut 
vitala mål. Förutom det direkta skadeutfallet försvåras räddningsinsatserna och 
reparationsinsatserna 65. 
 
Radiologiska stridsmedel är en variant av vapen som verkar genom strålning. De 
radiologiska vapnen kan bestå av restprodukter från en civil fissionsreaktor, 
exempelvis plutonium eller cesium. Det troligaste är dock att de består av material 
från civila strålkällor. En spridning av radiologiska stridsmedel kan framtvinga 
massevakueringar av vissa områden. Kontaminationen kan hindra förband att nyttja 
eller passera genom vissa områden, dessutom besparas infrastrukturen vid en insats. 
De kan spridas genom att inbakas i en konventionell sprängladdning vilket skapar 
spridning vid detonation, eller genom en aerosolskapande spridningsanordning66. 
En spridning kan ske över målområdet men även gynnsamma vindar kan nyttjas för 
att låta stridsmedlet driva in mot målområdet. Räckvidden för dessa spridningar 
begränsas av möjligheterna att skapa en optimalt strålande partikel kontra 
möjligheterna till en lättflyktig partikel67. 
 

                                                 
59 Ibid 
60 I Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 09 25). 
61 I Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 09 25). 
62 Antaganden gjorda under diskussion med Roger Sundqvist, FOI NBC, mot bakgrund av WHO:s 
forskning och FOI:s egna simuleringar, (2002 09 25). 
63 CDISS,  http://www.cdiss.org/bw.htm (2001 07 22). 
64 I Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 09 25). 
65 Ibid 
66  CDISS, http://www.cdiss.org/rw.htm (010722) 
67 Efter intervju med Ronny Bergman FOI NBC Umeå, (2002 09 25). 
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2.4.3 Bekämpning av fjärrstridsmedel med 

massförstörelsestridsdel 
Med största sannolikhet kommer en bekämpning av en kärnvapenbestyckad robot 
inte att leda till att kärnladdningen detonerar. Restnedfallet begränsas till ett relativt 
litet område i direkt anslutning till bekämpningen68.  
 
Bekämpning av en kryssningsrobot med biologiska stridsmedel måste ske på 
mycket stora avstånd för att minimera restverkan. En lyckosam bekämpning kan 
möjligtvis förstöra stridsmedlet men utfallet kan även vara det motsatta. En mindre 
effektiv bekämpning kan få samma effekt som en lyckad spridning, dvs. en skadad 
robot kan sprida stridsmedlet på samma sätt som en planerad spridning. Detta får 
till följd att en bekämpning måste ske på samma riskavstånd som för en planerad 
spridning om förhå llandena är ogynnsamma för skyddsobjektet69. En bekämpning 
av en ballistisk robot med biologiska stridsmedel i de yttre delarna av atmosfären 
medför en begränsad restverkan70. 
 
Restverkan av en bekämpad kryssningsrobot med kemiska stridsmedel är inte lika 
omfattande som vid biologiska stridsmedel. Detta beroende på att de kemiska 
stridsmedlen är mindre potenta än de biologiska vapnen ur ett viktperspektiv, dvs. 
effekten av en viss last stridsmedel. Restverkan av en kemiskt lastad 
kryssningsrobot som bekämpas inom atmosfären begränsas troligtvis till ett några 
kilometer stort område71. En bekämpning av en ballistisk robot med kemiska 
stridsmedel i de yttre delarna av atmosfären medför en begränsad restverkan72.  
 
En bekämpning av en kryssningsrobot med radiologiska stridsmedel kommer inte 
att förstöra stridsmedlet. Restverkan reduceras till ett område i anslutning till 
bekämpningen. Områdets storlek varierar troligtvis med de rådande förhållandena 73. 
En ballistisk robot med radiologiska stridsmedel som bekämpas i den yttre 
atmosfären medför mycket liten restverkan eftersom stridsmedlets koncentration 
reduceras pga. vindarna på dessa höjder74. 
 
En inkommande ballistisk robot lastad med biologiska, kemiska eller radiologiska 
stridsmedel måste hindras att sprida sin last på en optimal höjd nära markytan. 
Denna bekämpning försvåras om den ballistiska roboten är utrustad med en mängd 
substridsdelar som sprids efter atmosfärinträdet. Det är av avgörande betydelse att 
vid en bekämpning förstöra alla substridsdelar. Ingen av substridsdelarna får 
överleva träffen och ges möjlighet att sprida sina substanser på en lämplig höjd 75. 
För detta krävs bekämpningssystem med ”hit to kill”-kapacitet, dvs. 
bekämpningssystemet direktträffar roboten och oskadliggör samtliga substridsdelar 

                                                 
68 Ibid 
69 Antaganden gjorda under diskussion med Roger Sundqvist, FOI NBC, mot bakgrund av WHO:s 
forskning och FOI:s egna simuleringar, (2002 09 25). 
70 Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 02 11). 
71 Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 09 25). 
72 Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 02 11). 
73 Efter intervju med Ronny Bergman FOI NBC Umeå, (2002 09 25). 
74 Ibid 
75 Intervju med Roger Sundqvist FOI/NBC, hotanalys, (2002 02 11). 
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innan separationen76. Det är svårt att utläsa den mest lämpliga höjden för denna 
bekämpning. I diskussioner med FOI NBC i Umeå är hög höjd att eftersträva. En 
högre höjd medför större utspädning av stridsmedlet, dessutom så påverkas vissa 
stridsmedel negativt av UV-strålarna i de högre delarna av atmosfären. Tittar man 
på system som är utvecklade med ”hit to kill”-kapacitet, exempelvis Patriot PAC-3  
och Arrow 2, så är de avsedda att träffa målen på en höjd mellan 15000 till 40000 
meter77.  
 

 
 
 
 
 
 

3 BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRMÅGOR 
SAMT UTVECKLING OCH TRENDER 

 

3.1 DOKTRINER 
Inom Försvarsmakten finns inga doktriner eller taktiska och stridstekniska 
instruktioner framtagna för bekämpning av det aktuella hotet. Resonemang kring 
metoder för att möta fjärrstridsmedel laddade med NBC-stridsspetar saknas på 

                                                 
76BMDO, Ballistic Missile Defense Program, sid.4, mj-102770A/2001-07-13 Richard L. Garwin  
“APPENDIX TO LETTER ON MISSILE DEFENSE” IBM Research Division, 2 
77 FAS, www.fas.org/spp/starwars/program/patriot., www.fas.org/spp/starwars/program/arrow.   

Kartan visar konsekvenserna vid detonation av en radiologisk bomb med kobolt på Manhattan, New York. I den inre ringen beräknas en av 
hundra att dö av cancer om man stannar kvar i området, den andra ringen en på 1000, i den yttre ringen en på 10000. Strålvärdena i den yttre 
ringen är så höga att den amerikanska atomskyddsstyrelsen (EPA) rekommenderar rivning av alla byggnader. Det yttre området har en längd 
närmare 100 km. 
Källa: Federation of American Scientists 
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motsvarande sätt. FOI är den enda totalförsvarsinstitution som för ett resonemang 
kring hotet. Marinen har dock god kunskap och förmåga för att möta hotet från 
kryssningsrobotar som direkt hotar ett enskilt fartyg. Denna typ av stridsteknik kan 
främst ses som ett självförsvarskoncept än en någon doktrin eller taktisk instruktion 
för att möta hotet i ett större perspektiv. Dessa kunskaper kan nyttjas av system med 
närskyddsuppgifter. 
 
Utan överdrift är USA den nation som har det bäst utvecklade försvarskonceptet 
mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Kryssningsrobotförsvaret har främst 
utvecklats för att skydda fartyg till sjöss, främst hangarfartygsgrupperna. På senare 
tid har även skydd av andra objekt utvecklats. Allt sedan Ronald Reagans SDI-
projekt har tankar funnits om att bygga upp ett försvar mot ballistiska robotar. 
Under Gulfkriget åskådliggjordes sårbarheten när Irak använde sig av ballistiska 
robotar. Trots att Saddam Hussein använde sig av omoderna SCUD robotar så 
saknade USA och de allierade ett fungerade försvar mot de ballistiska robotarna. 
Vissa hävdar att de nuvarande luftförsvarens effektivitet mot traditionella flygplan 
har tvingat vissa nationer och aktörer att satsa på kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar78. 
 
Efter Gulfkriget har stora summor satsats på att skapa sig en förmåga mot 
ballistiska robotar. USA har för detta ändamål skapat en sammanhållande 
organisation, MDA (Missile Defense Agency), syftande till att samordna 
vapenprojekt mellan de olika vapengrenarna 79. 
 
De övergripande målen för MDA är att skapa ett försvar som skyddar allierade och 
amerikanska förband utomlands. Försvaret skall kunna bekämpa robotar från 
startfasen genom anflygningsfasen till slutfasen. Komponenter för detta försvar 
skall så fort som möjligt sättas i operationellt bruk. Slutligen skall organisationen 
utveckla och pröva nya teknologier med slutmål att uppnå en komplett 
”missilsköld”80. 
 
 I amerikanska doktriner nämns inte bara lufthotet utan även robothotet. Man 
diskuterar i termerna luft- och robothotet. I vissa doktriner och instruktioner 
framkommer ett nytt begrepp – air- and missile defense- fritt översatt ”luft och 
robotförsvaret”. Konceptet går under benämningen ”Joint Theatre Air and Missile 
Defense” ( JTAMD).  
 
Inom NATO benämns morgondagens luftförsvar ”Extended Air Defense”, fritt 
översatt ”utökat luftförsvar”. NATO: s luftförsvar har sedan 60-talet varit 
multinationellt och med en full integration mellan samtliga ingående komponenter 
som jaktflyg, luftvärn, sensorer och ledningsresurser. Detta koncept var utformat för 
att skydda ett territorium mot konventionella flygstridskrafter så som helikoptrar 
och flygplan.  
 

                                                 
78 Duncan Lennox, Editor, Jane’s Strategic Weapons Systems, Missile Proliferation conference 2001 
79 MDA är BMDO:s ( Ballistic Missile Defense Organisation) ersättare sedan början av 2002, källa 
www.fas.org/ssp/bmd/mda/html (2002 04 01). 
80 FAS, Matthew X. Hardiman, 22 januari 2002, www.fas.org/ssp/bmd/mda.html  (2002 07 09). 
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När Sovjetunionen införde ballistiska robotar med precision (SS-21 eller SS-23) 
under 80-talet insåg man att det traditionella luftförvaret måste utvecklas för att 
möta denna typ av hot. Det som karaktäriserar det utökade luftförvaret är en mer 
kompetent ledningsfunktion, man talar om flera luftförsvarslager och att gränserna 
mellan defensivt luftförvar och offensiva flyginsatser måste suddas ut. Vidare 
betonas vikten av att luftförsvaret är en integrerad del i ett operativt system81.  
 
I december 1999 organiserades ett gemensamt kommando, EADTF (Extended Air 
Defense Task Force), mellan USA, Tyskland och Nederländerna. Styrkan är den 
första stående enheten med uppgift att stärka förmågan att bekämpa framtida 
lufthot. Styrkan skall stödja NATO och icke NATO-nationer med operationer inom 
området. Styrkan deltar redan i ett antal olika övningar med fokus på försvar mot 
fjärrstridsmedel82.  
 
Den övergripande amerikanska luftförsvarsdoktrinen ”USA: s Joint Counter Air 
Doctrine Joint Pub 3-01” beskriver försvaret mot kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar. Doktrinen beskriver i övergripande drag hur man möter lufthotet. Som 
tidigare nämnt så beskrivs hotet som ett luft- och robothot.  
Man betonar vikten av att möta hotet med både offensiva och defensiva operationer. 
Preventiva anfall mot motståndarens bas- eller avfyringsområden bör eftersträvas.  
 
De offensiva operationerna syftar till att minska motståndarens handlingsfrihet att 
använda olika avfyringsplattformar. Operationerna omfattar jaktsvep, markattack, 
nedtryckning av fiendens luftförsvar, jakteskort och telekriginsatser.  
 
Den andra delen av motåtgärderna är defensiva insatser med jakt och luftvärn mot 
luftmål som motståndaren lyckats avfyra. Dessa operationer indelas i ytförsvar, 
punktförsvar, självförsvar och skydd av högprioriterade flygande mål. 
 
Den passiva delen avhandlar även hur man reducerar risken att bli ett värdigt mål 
samt hur skador kan reduceras vid en träff.  
 
Samtliga luftförsvarsresurser, oavsett vapengren, har en samordnad planering för att 
kunna optimera insatserna 83. Den underordnade doktrinen ”JTMD Doctrine Joint 
Pub 3-01.5” beskriver hur USA försöker transformera sitt luftförsvar för att möta 
morgondagens hot på den taktiska nivån. Doktrinen lyfter fram hotet från ballistiska 
robotar, kryssningsrobotar och attackrobotar, som ett värsta scenario även laddade 
med massförstörelsevapen. Man ser hotet som insatser för att uppnå militära och 
politiska mål. Det är av största vikt att konceptet har en hög mobil förmåga samt har 
möjlighet att organiseras som en multinationell insats inom alla typer av 
operationer. 
 
Grundpelarna för ett TMD är; 
- ledningsfunktionen (BMC3I), 
- passiva åtgärder, 

                                                 
81 Lt Gen Degli Innocenti, director Air Defense and Airspace Management NATO HQ, presentation 
vid Missile & Air Defence Conference, Juli 1999. 
82 US DoD, DefenseLink, 17/2-00, http://www.defenselink.mil/dodgc/lrs/docs/test (2000 02 17). 
83 US “Joint Counter Air Doctrine” Joint Pub 3-01. 
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- aktiva defensiva insatser  
- och aktiva offensiva insatser. 
 
Samtliga funktioner i TMD måste integreras i den övergripande ledningsstrukturen. 
Ledningsstrukturen skall medge ett friktionsfritt nyttjande av olika resurser inom de 
olika grundpelarna för att uppnå olika avsikter. En väl fungerande 
kommunikationsstruktur är avgörande för verksamheten. Rymdbaserade resurser är 
en av de viktigaste komponenterna för att upprätta samband och skapa förvarning. 
De passiva åtgärderna omfattar varning, riskreducering vid olika mål och stöd till 
räddningsinsatser i samband med ett anfall.  
 
De aktiva insatserna kan delas in i två huvudsakliga områden, aktiva offensiva 
insatser och aktiva defensiva insatser. 
 
De aktiva offensiva insatserna syftar till att slå ut avskjutningsplattformarna på 
djupet av fiendens område. Avgörande för att attackinsatserna skall lyckas är 
tillgången på tillförlitliga underrättelser84.  
 
Aktiva defensiva insatser är en mix av luftvärn och jaktflyg, eventuellt med 
möjlighet är att försvåra en insats med telekrigresurser. De defensiva insatserna 
riktas mot redan avfyrade hotrobotar. Dessa insatser kan därefter indelas i tre 
underfaser, insatser i avfyringsfasen, insatser under anflygningsfasen och insatser i 
målfasen.  
 
Insatserna i avfyringsfasen sker mot nyligen avfyrade robotar innan de nått sin fulla 
banfart, denna fas är främst relevant för hypersoniska kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar. Anflygningsfasen kan översättas som transportssträckan, vilken 
kan ske utom eller inom atmosfären. Den fas där de hypersoniska kryssningsrobotar 
och ballistiska robotar träder in i atmosfären mot målet benämns målfasen. För en 
kryssningsrobot med underljudsfart är skillnaden mellan de olika faserna mindre 85. 
 
Europa ser mindre allvarligt än USA på hotet från ballistiska robotar. Denna 
inställning kan bero på de stora kostnader som ett försvar mot hotet medför. Den 
tyska generalen Klaus Naumann hävdar att en lösning på frågan är akut, både ur ett 
politiskt och också ur ett teknologiskt perspektiv. Han berör problematiken vidare: 
en sensor i land A, den bekämpande enheten i land B och nedfall av träffen i land C, 
är enligt Naumann ” ett beslut som måste fattas inom 14 sekunder”86. 
 
NATO kommer i slutet av 2002 att bestämma sig för vilka grundkrav man skall 
ställa på ett gemensamt robotförsvar. Ett eventuellt beslut om införande tas under 
2004 för att vara implementerat någon gång kring 2010. Syftet är att öka NATO:s 
nuvarande förmåga mot robothotet, den nuvarande förmågan begränsas till 
punktförsvar. Den framtida förmågan skall integreras i det nuvarande luftförsvaret, 
det skall ses som ett kompletterade försvarsskikt till de nuvarande skikten. 
Målsättningen är att skydda både militära förband och europeiska städer. Det 
primära är att skapa en standard för datameddelanden, samband och andra 

                                                 
84 US “Doctrine for Joint Theatre Missile Defense” Joint Pub 3-01.5, 22/2 –96. 
85 Ibid 
86 Aviation Week& Space technology 5 aug – 99, s 76-77. 
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ledningsfunktioner. Projektet förväntas bli det största samarbetsprojektet i NATO:s 
historia, inkluderande bekämpningssystem, förvarningssensorer, 
målföljningssensorer, ledning, samband och mjukvara. Trots att kostnaderna 
förväntas bli höga så är intresset intensivt, t.o.m. bland de minsta medlemsländerna. 
Orsaken är att alla medlemmar på något sätt är inblandade i operationer utanför 
NATO:s gränser och kan därmed bli ett mål kopplat till den aktuella operationen. 
En möjlig interimslösning är att de stora länderna inom NATO står för den 
övergripande arkitekturen till vilken de nationella systemen kan anslutas. Denna 
interimslösning ger dock ett försvar med stora luckor som variera från land till land. 
Därutöver blir det en utmaning att integrera olika nationers arv vad avser 
ledningssystem, sensorer och bekämpningssystem. NATO understryker att systemet 
inte kommer att bryta mot ABM-avtalet från 1972. De projekterade systemen 
kommer inte ha förmåga mot strategiska interkontinentala ballistiska robotar87.  
 
Turkiet med sitt utsatta läge invid tre av världens mest konfliktfyllda områden, 
Mellan Östern, Kaukasus och Balkan, har tvingat landet att ta tag i hotet. Inom 
dessa regioner finns ett flertal aktörer med möjlighet att bekämpa mål i Turkiet med 
ballistiska robotar och kryssningsrobotar i kombination med massförstörelsevapen. 
Turkiet tar Syrien som ett exempel på ovanstående resonemang. Efter nederlaget 
mot Israel vid striderna över Bekaadalen 1982 har landet inriktat sina 
ansträngningar mot att skapa sig en offensiv kapacitet med ballistiska robotar. 
Denna typ av vapen kan penetrera alla typer av försvarsteknologier hos Syriens 
huvudrivaler, Israel och Turkiet. Turkiet har dock en nykter syn på sin ekonomiska 
möjlighet att bygga upp ett eget försvar mot det aktuella hotet. Man ser sitt 
medlemskap i NATO som avgörande för försvaret mot fjärrstridsmedel. Sedan 
januari 1999 har USA Patriot-förband grupperade i landet. Vidare anser man att 
nationen bör skapa sig ett fundament för att ta emot förstärkningar, ett fundament 
bestående av lednings- och kommunikationsresurser. Att skapa sig kunskap om de 
olika teknologierna är avgörande för att landet i framtiden skall kunna anskaffa de 
system som krävs för att försvara landet. Något som Turkiet anser är angeläget är de 
eventuella resteffekterna av en samordnad insats med förband grupperade i Turkiet. 
Turkiet har ett fördelaktigt läge när det gäller att bekämpa inkommande hot mot 
Europa. Turkiet ställer sig frågan, vilka konsekvenser får en nedskjuten robot med 
massförstörelseeffekt avsedd mot ett annat land i Europa för Turkiet88? 
 
Under konferensen ”Missile Proliferation 2001” diskuterades vikten att kunna 
säkra hemlandet när man engagerar sig i operationer i andra regioner. Ett 
engagemang kan innebära ett hot mot hemlandet. Detta är en av orsakerna till 
USA:s ambition att skaffa sig ett missilförsvar. Händelserna den 11 september 
bevisar vikten av denna förmåga. Enligt israelerna kan robothotet ändra 
maktbalansen i regionen genom att aktörer utom regionen drar sig för att engagera 
sig med rädsla för insatser mot sitt eget hemland 89. Enligt den iranskfödde 
professorn Anoush Ehteshami så syftar Irans anskaffning av långräckviddiga 
ballistiska robotar inte emot globala ambitioner. Iran ser sig som en regional 

                                                 
87 Jane’s Defense Weekly, 3/1-01, sid. 24-27. 
88 Dr Sitki Egeli, Director of Foreign Affairs, Turkey, föredrag vid Missile & Air Defense Systems 

Conference. 30/6 – 1/7 –99, Harrington Hall, London. 
89 Dr Dan Peretz, Missile Proliferation konferanse 2001. 
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stormakt och genom sina robotar kan man minska viljan hos en aktör utanför 
regionen att engagera sig i en konflikt i regionen90.  

3.2 LEDNINGSSYSTEM 
Det amerikanska övergripande ledningskonceptet för försvaret mot fjärrstridsmedel 
går under benämningen BM/C3I. Konceptet skall bygga på den redan existerande 
luftförsvarsledningsstrukturen. Systemet skall med hjälp av 
kommunikationssystemen knyta ihop sensorerna, bekämpningssystemen och andra 
stödsystem från samtliga vapengrenar. För att skapa en korrelerad lägesbild som 
underlag för målinvisning nyttjas sensorfusion mellan olika källor. Systemet skall 
även kunna understödja offensiva operationer syftande till att bekämpa 
avfyringsplattformarna, ha en väl fungerande datorstödd uppdragsplanering, 
möjlighet att skapa en heltäckande situationsuppfattning, automatiska hotanalyser 
och medge förvarning till andra militära enheter samt det civila samhället. 
Konceptet syftar även till att skapa en standard för gränssnitten hos anslutande 
sensorsystem och bekämpningssystem.  Interoperabilitet är en avgörande fråga. 
Systemet skall även kunna integreras i JTIDS-systemet91 92.  
 
Det pågående projektet ”Demostrator Nätverksbaserat Försvar 2005” som drivs av 
Försvarsmakten och FMV har vissa likheter med BM/C3I. DEMO 05 syftar till att 
skapa en gemensam lägesuppfattning. Systemet skall kunna upptäcka, 
positionsbestämma och identifiera mark, yt, uv- och luftmål. Systemet skall 
underlätta beslut på olika nivåer, medge informationsutbyte med övriga 
totalförsvaret och andra nationer93. 

3.3 SENSORER 
Med en tillbakablick på luftstridsmiljön så kan man konstatera att Sveriges 
nuvarande sensorsystem har svårt att upptäckta kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar. De sensorer uppsatsen värderar är: PS-860, PS-870, PS-890, PS-90, PS-23, 
PS-76 och radarn på Visby-klassen. Ingen av de uppräknade systemen kan ge en 
tillräcklig förvarning för en insats på 100 km från skyddsobjekten, mot 
radarmålareor på 0,01m2, en insats relaterad till en kryssningsrobot med 
massförstörelsestridsspets94. Räckvidderna blir alldeles för korta med stora luckor 
där en förprogrammerad robot kan slinka igenom. Dock kan de marina sensorerna 
(PS-76 och Visby-klassens radar) framgrupperas och vidarebefordra måldata till en 
försvarsmaktsgemensam luftlägesbild, dvs. en framgruppering kan kompensera en 
begränsad räckvidd. Vid en eventuell upptäckt medger inte tidsförhållandena start 
av markbaserad jakt. Förvarning för civilbefolkning blir fullständigt 
otillfredsställande eller helt obefintlig95. PS-890 kan om den används kraftsamlat till 

                                                 
90 Professorn Anoush Ehteshami, Missile Proliferation konferanse 2001 . 
91 Utdrag ur Lt General Degli Innocenti, Director Air and Defense Airspace Management NATO, 
föredrag vid Missile & Air Defense Systems Conference. 30/6 – 1/7 –99, Harrington Hall, London. 
92FAS,  http://www.fas.org/spp/starwars/program/bmc3i.htm,  
93 FMV, Systembeskrivning ”Demostrator Nätverksbaserat Försvar 2005”, (2001 07 10).  
94 Intervju FMV KC/Sensor/Tele, Björn Fjällström, Torbjörn Olsson och Patrik Svensson (2002 09 
24). 
95 FOI, Projekt ANABASIS-Milstolpe 4, ”simulering av luftförvar mot kryssningsrobotar” – Stöd 
till FoRMA/Luft, FOI Memo 01-3835, Carl Lind, (2001 12 14). 
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ett begränsat geografiskt område ge en begränsad förvarning mot robotar med 
radarmålareor kring96 0,1m2.  
Marinens SIS-utrustning samt TAKSIS bör kunna lämna underlag om en 
anflygande kryssningsrobot som använder sig av TERCOM för navigering97.  
De markbaserade radarstationerna kan troligtvis upptäcka de lågflygande robotarna 
på 50-60 km avstånd. Förmågan att upptäcka hypersoniska kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar saknas av samtliga sensorer, främst beroende på allt för låg 
uppdateringstakt och otillräcklig höjdtäckning98.  
 
Visby-klassens framtida IR-sensorer förväntas ge god förvarning för plattformens 
självskydd. Dessa sensordata bör kunna överföras till en försvarsmaktsgemensam 
luftlägesbild. Mot vissa mål, speciellt de som uppträder med överljudsfart och har 
stor värmeutveckling som följd,  ger IR-sensorn större räckvidd än radarsensorn99.  
 
För att öka sannolikheten att upptäcka och följa ballistiska robotar krävs en hög 
uppdateringstakt på radarutformningen, dvs. möjlighet att rikta radarloben mot det 
aktuella området. Denna höga hastighet gör mekaniskt roterande radarsystem 
mindre användbara. En elektriskt avsökande antenn är klart överlägsen för dessa 
måltyper100. 
 
För att möjliggöra upptäckt av radarkamouflerade kryssningsrobotar, hypersoniska 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar utvecklar EMV en ny radarteknologi, 
TILES-teknologin. Det är ett koncept med digitala gruppantenner som 
skrovintegreras på en plattform som kan vara ett flygplan, en UAV eller en aerostat. 
Tekniken förväntas ge goda upptäcktsmöjligheter mot de absolut minsta målen101. 
 
Saab Dynamics utvecklar och genomför försök med en IR-scanner (IR-OTIS). 
Detta system placerat på en luftburen plattform kan ge goda upptäcksmöjligheter 
mot varma ballistiska robotar och hypersoniska robotar102. 
 
För att få en tidig förvarning mot snabba mål som hypersoniska kryssningsrobotar 
och ballistiska robotar krävs övervakning av motståndarens möjliga 
avfyringsområden. Detta kan lösas med satelliter med IR-sensorer som upptäcker 
värmeutvecklingen vid avfyringen, exempel på detta är den amerikanska SBIR-
satelliten103. Försvarsmaktens sensorstudie har även studerat ett koncept med 
lågfrekventa radarstationer vilka får räckvidder upp mot 2000 km. Konceptet nyttjar 
jonosfärsstuds för att se bortom horisonten. Radarn kommer dock att ha begränsad 

                                                 
96 Intervju FMV KC/Sensor/Tele, Björn Fjällström, Torbjörn Olsson och Patrik Svensson (2002 09 
24). 
97 Enligt Tomas Turesson, FMV,Systsam Sjö, (2002 10 29). 
98 FOA, ”System för att upptäckt av ballistiska robotar”, Ulf Ekblad och Leif Mylen, FOA-R—95-
00168-9.4,3.3—SE Aug 1995 ISSN 1104-9154, s 71. 
99 Enligt Tomas Turesson, FMV,Systsam Sjö, (2002 10 29). 
100 FOA ”System för att upptäckt av ballistiska robotar”, s 61. 
101 Föreläsning teknisk syntes FHS, aug-2001, Jan-Erik Nilsson och Anna Niklasson, Ericsson 
Microwave Systems, Mölndal. 
102 Föreläsning teknisk syntes FHS, aug-2001, Åke Söderlind, Saab Dynamics. 
103 FAS, www.fas.org/spp/military/program/warning/sbir.htm (2002 07 08).  
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förmåga mot små mål, dock borde en startande hypersonisk robot och ballistisk 
robot kunna upptäckas i startfasen104.  
 
Ett amerikanskt exempel på ett system för att upptäcka kryssningsrobotar med låg 
RCS  på låg höjd mot kraftig markklotterbakgrund är JLENS ( Joint Land attack 
cruise missile defense Elevated Netted Sensor system). JLENS -projektet är 
uppbyggt kring en sensor som är placerad i en aerostat på ca 5000 meter höjd. 
Målsättningen för systemet är att kunna upptäcka små mål på låg höjd bortom 
markradarhorisonten eller bakom terrängmask. Den skall även ges förmåga till 
klassificering och identifierig av ett upptäckt mål. Systemet skall integreras med de 
nuvarande flygplansburna sensorerna och leverera en korrelerad luftlägesbild. 
Systemet skall kunna upptäcka radarkamouflerade kryssningsrobotar på 320 km 
avstånd, 360 grader runt. Efter det att en luftvärnsrobot eller jaktrobot avfyrats mot 
det upptäckta målet kan systemet överta ledningen av roboten mot mål bortom 
radarhorisonten105. Belysningssystemet hänger i en annan aerostat och kan leverera 
data om mål på 250 km avstånd. Systemet skall kunna fungera tillsammans med 
Patriotsystemet, amerikanska flottans Standard Missile, AMRAAM och 
låghöjdssystemet CLAWS. Den projekterade Meteorroboten förväntas vara utrustad 
med en datalänk för kommunikation med ett system som JLENS106. Kostnaderna 
(200$/tim) att operera systemet är 15 ggr lägre än AWACS-systemet107. JLENS-
projektet är i paritet med Försvarsmaktens koncept för ett nätverksförsvar, med 
självständiga sensorer som skapar en heltäckande omvärldsbild, en 
ledningsfunktion fattar beslut om insats med det inhämtade underlaget, 
eldplattformar som levererar vapen mot de upptäckta målen oavsett 
förbandstillhörighet.  
 
Den amerikanska flygande radarn E-2 HAWKEYE har modifierats för att upptäcka 
hypersoniska kryssningsrobotar eller ballistiska robotar. Den utrustas med en IR-
spanare benämnd (SIRST). Den skall under flygning kunna detektera och följa 
ballistiska robotar, den är en vinkelföljare utan avståndsinformation. Efter 
målupptäckt med IR-spanaren styrs den elektriska radarantennen mot det upptäckta 
målet varvid även avståndsinformation kan fås. Den har förmåga att prediktera 
avfyringspunkt och nedslagspunkt när värdena samkörs med radardetektion. Radarn 
har modifierats till en elektriskt styrd antenn med 20 dB ökad förmåga att 
undertrycka markklotter108. 
 
Efter det att förvarningssystemen upptäckt de anflygande ballistiska robotarna 
måste en noggrannare målföljning av bekämpningssystemens målföljningssystem 
påbörjas. För detta ändamål finns den uppgraderade Patriotradarn och den 
nyframtagna THAAD-radarn109.    
 
 

                                                 
104 Leif Mylen, FOA 35,  underlag till sensorstudien, 2001-01-24, s.6. 
105 Sett från avfyringsplattformen. 
106 Intervju Avddir. Nils -Erik Rönnberg, Taktiska sensorsystem, FMV, (2002 11 06). 
107 Jane’s international review, sep 01, 2001 s. 50-57. 
108 JED The journal of Electronic Defense, okt 2001, sid 31-32. 
109 Raytheon USA, www.raytheon.com, (2002 08 11). 
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3.4 BEKÄMPNINGSSYSTEM 
På motsvarande sätt som för våra nuvarande svenska sensorsystem finns stora 
brister i förmågan att bekämpa det aktuella hotet.  
 
JAS 39 har en teoretisk möjlighet att verka med AMRAAM-roboten, IR-robot och 
akan på avstånd över 100 km från skyddsobjekten. Den största svårigheten är 
troligtvis förmågan att själv upptäcka ett eventuellt invisat mål med den egna 
radarn110. Man kan anta att det finns svårigheter att kunna bekämpa små mål mot 
markklottret med radarroboten AMRAAM111. Verkan med IR-robot och 
automatkanonen kan troligtvis uppnås om man lyckas hitta målet.  
 
Våra nuvarande markbaserade luftvärnssystem har inga möjligheter att verka på de 
avstånd (100 km) som eftersträvas. På kortare avstånd har RBS 23 god förmåga att 
bekämpa underljudsrobotarna, RBS 90:s förmåga begränsas av zonrörets prestanda 
mot den aktuella måltypen112. Enligt FOI är zonrörsfunktionen ej anpassad för 
måltyper som kryssningsrobotar. Insatser med RBS 97 mot mål på låg höjd 
försvåras troligtvis av markklotterbakgrunden113.  
 
Fartygssystemen kommer att ha god förmåga mot mål som anflyger i fartygets 
omedelbara närhet, förutsatt att målet ej manövrerar. Flera fartyg kan möjligtvis 
bilda en försvarsskärm framför vissa skyddsobjekt. På avstånden vi nämnt (över100 
km) så kommer även ett stort antal fartyg täcka en mycket liten del av skyddszonen. 
Visby-klassens fartyg har inte de volymmässiga förutsättningarna att bära 
luftvärnssystem mot kryssningsrobotar med räckvidder kring 100 km. Plattformen 
kommer att kunna bära ett luftvärnssystem som ger ett mindre områdesskydd 
(tiotals km)114.  
 
Just nu saknas en svensk förmåga mot hypersoniska kryssningsrobotar eller 
ballistiska robotar. 
 
Ett system i rollen som närskydd studeras däremot av Bofors. Systemet går under 
benämningen ABRAHAM. Det är tänkt att bygga på en raket som avfyras mot 
upptäckta mål. Vid den predikterade framförpunkten upptäcker en sensor målet och 
riktar en sprängladdning mot roboten. Kring ett skyddsobjekt grupperas ett nätverk 
av avskjutningsanordningar. Den beräknas ha förmåga mot mål under 1000 m/s på 
låg höjd. Projektet är endast i ett mycket tidigt studieskede. Det finns stora 
oklarheter kring många delsystem. Jag bedömer att det är lång väg innan projektet 
är realiserbart med stora tekniska problem att lösa115.  
 
Den projekterade luftmålsroboten Meteor har en viss ökning av förmågan att 
bekämpa kryssningsrobotar, relativt AMRAAM. Meteor har dock inte i första hand 
specificerats för att bekämpa små mål på låg höjd. En fördel för Meteor är den 

                                                 
110 Intervju FMV KC/Sensor/Tele, Johan Andersson (2002 09 24). 
111 Antagande efter diskussion med Avddir. Nils -Erik Rönnberg, Taktiska sensorsystem, FMV  
(2002 11 06). 
112 FOI, ”Luftvärn mot främst kryssningsrobotar”, s 21-22,27. 
113 Ibid 
114 Enligt Tomas Turesson, FMV,Systsam Sjö, (2002 10 29). 
115 Föreläsning teknisk syntes FHS, aug-2001, Hans Kindroth, Bofors Defence. 
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projekterade externa datalänken. Med denna länk kan roboten ta emot 
styrkommandon från en annan källa än flygplanet, dvs. ett ”sensor to shooter 
koncept”116.  Den projekterade IR-roboten IRIS-T har troligtvis förmåga att 
bekämpa en upptäckt underljudsrobot men problemet är just JAS 39:s förmåga att 
upptäcka kryssningsroboten117. 
 
De amerikanska luftvärnssystemen Patriot PACM, PAC-2 mod118 eller Standard 
Missile 5119 är exempel på projekt som syftar till att bekämpa kryssningsrobotar 
med extrem liten RCS (0,01m2 ) på de önskade avstånden (över 100 km). Robotarna 
är uppgraderingar av befintligt robotsystem. Genom att komplettera roboten med 
ytterligare en målsökare i IR-området eller KA-radarbandet ökas möjligheterna att 
följa mål med liten radarmålarea120. På motsvarande sätt pågår enligt vissa källor en 
uppgradering av AMRAAM-roboten121. En förutsättning för att uppnå dessa 
avstånd är att dessa system kan styras från JLENS-systemet efter avfyring122.  
 
För att bekämpa mål hitom radarhorisonten (50-60 km) finns ASTER 15/30123, 
MEADS124 och de ryska systemen S-300V125 samt S-400126 framtagna. 
 
För att bekämpa hypersoniska kryssningsrobotar och korträckviddiga ballistiska 
robotar krävs system med särskild prestanda. Exempel på system med den 
prestanda är Patriot PAC-2127, ASTER 15/30128 och de ryska systemen S-300V129 
och S-400130.  
 
Vid bekämpning av ballistiska robotar finns två huvudsakliga spår, dels inom-
atmosfärbekämpning respektive utom-atmosfärbekämpning. Dessa två olika spår 
ställer helt olika krav på de ingående systemen. En utom-atmosfärbekämpning 
resulterar i ett större skyddat område. För den utom-atmosfärbekämpande roboten 
är fart den viktigaste egenskapen. Denna robot skall bekämpa en ballistisk robot i 
sin anflygningsfas utan större avvikelser i kurs och fart. Det gäller att snabbt träffa 
den inkommande roboten så långt bort som möjligt. En inom-atmosfärbekämpning 
påverkas av atmosfärens uppbromsande effekt med tätare luftlager på lägre höjder. 
Målets uppbromsning är svår att prediktera varför en bekämpningsrobot inom detta 
spår behöver extrema manöverprestanda, vanliga roderytor måste kompletteras med 
styrraketer131.   

                                                 
116 Intervju Avddir. Nils -Erik Rönnberg, Taktiska sensorsystem, FMV (2002 11 06). 
117 Intervju FMV KC/Sensor/Tele, Johan Andersson, (2002 09 24). 
118 Jane’s International Defence Review, mars 2002, s.23. 
119 Jane’s Defence Weekly - APRIL 18, 2001. 
120 Ibid 
121 Aviation Week & Space Technology, 2 Dec, 1996, s. 21. 
122 Jane’s International Defence Review, sep 01, 2001 s. 50-57. 
123 Jane’s Naval Weapons Systems, Issue 33, s.358-360. 
124 Jane’s Land Based Air Defence, 2001-2002, s.278. 
125 Aviation Week & Space Technology, okt 8, 2001, s 82-84. 
126 Ibid 
127 Jane’s Land Based Air Defence, 2001-2002, s.324. 
128 Aviation Week& Space technology 5 aug – 99, s 76-77. 
129 Aviation Week & Space Technology, okt 8, 2001, s 82-84. 
130 Ibid 
131 Efter diskussion med Newell F Young, Raytheon, Standard Missile Progra m, Euronaval, Paris 
(2002 10 23) 
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Enligt den amerikanska försvarsmakten krävs att framtidens bekämpningssystem 
har förmåga att förinta en inkommande stridsspets. Denna eftersträvansvärda 
förmåga går under benämningen ”hit to kill”. Förmågan gör det möjligt genom en 
direkträff, inte zonrörsutlösning, att förstöra stridsdelar med massfö rstörelsevapen. 
En inkommande ballistisk robot lastad med biologiska eller kemiska stridsmedel 
måste förhindras att nå markytan eller en optimal spridningshöjd. Ett robotsystem 
med zonrörsfunktion som träffar en inkommande robot kanske förstör roboten men 
stridsdelen förblir troligtvis oskadd. En oskadd stridsdel kan därefter sprida 
substanserna på en fördelaktig höjd. En ”Hit to kill”-stridsdel direktträffar robotens 
stridsdel och förstör denna med kinetisk energi. För att åstadkomma en ”hit to kill”-
träff mot en inkommande robot med en närmandehastighet på över 6000 m/s krävs 
extrema prestanda132,133,134. Målsökaren och styrenheten måste prediktera 
träffpunkten med mycket små tidsmarginaler. Därefter skall bekämpningsroboten 
manövreras fram mot hotroboten, i denna extrema miljö är konventionell 
roderstyrning otillräcklig. För att klara av dessa krav har system som Patriot PAC-
3135 och ASTER 30 Block 1136 försetts med styrraketer för den sista fasen i 
bekämpningen. Bekämpningen med dessa system sker inom atmosfären på den 
ballistiska robotens sista fas, dvs. inkommandefasen. PAC-3 levereras under 2003 
till vissa amerikanska förband, ASTER 30 block 1 kan levereras tidigast efter 2004. 
Inget av de ryska systemen S-300V eller S-400 förväntas ha denna ”hit to kill” 
egenskap137. 
 
För att öka ambitionen och bekämpa medeldistansrobotar eller inter-
medeldistansrobotar krävs extrema prestanda på systemen. För att svara upp mot 
dessa krav utvecklas system som THAAD138 och Standard Missile 3139. Dessa 
system har prestanda att genomföra en utom-atmosfärbekämpning, dvs. under slutet 
av anflygningsfasen140. THAAD kan enligt Janes bekämpa mål på höjder mellan 40 
till 100 km141. Systemen har förmåga att skydda objekt inom mycket stora områden. 
Det fartygsbaserade Standard Missile 3 kan enligt US Navy grupperas 150-550 km 
utanför en fientlig kust och bekämpa startande ballistiska robotar, dock krävs 
invisning av satellitbaserade sensorer142. Båda systemen har ”hit to kill”-  kapacitet. 
Det israeliska ARROW-systemet143 är ett mellanting mellan dessa två klasser 
(PAC-3 och THAAD). Systemet saknar ”hit to kill”-kapacitet men är dock redan nu 
operabelt och testat. Ett annat system som förmodas ha liknande prestanda är 
fransmännens andra uppgradering av ASTER 30. Uppgraderingen syftar till att 

                                                 
132 BMDO, “Ballistic Missile Defense Program” , s.4, mj-102770A/2001-07-13. 
133 Richard L. Garwin  “APPENDIX TO LETTER ON MISSILE DEFENSE” IBM Research Division, 
2 sep 1991.  www.fas.org/rlg/910903-threat,  (2001 11 11).                
134 Claude Tribout, Senior Manager Aerospatiale Matra Missile, Föredrag Missile Proliferation, 
Edinburgh, 12 Nov, 2001.  
135 Jane’s Land Based Air Defence, 2001-2002, s.321-323. 
136 Claude Tribout, Senior Manager Aerospatiale Matra Missile, Föredrag Missile Proliferation, 
Edinburgh, 12 Nov, 2001. Block 1 klarar att bekämpa SCUD B och C.  
137 Intervju med Per Nyström FMV AnalysUnd, (2002 11 11). 
138 Aviation Week& Space technology 5 aug – 99, s 70-72. 
139 Jane’s Navy International,  April 01, 2001. 
140 Dr. John Peller, Boeing, Föredrag Missile Proliferation, Edinburgh, 12 Nov, 2001.  
141 Jane’s IDR, 9/2000, s.32. 
142 Jane’s Defense Weekly 18 april –01, s.30. 
143 Jane’s Land Based Air Defence, 2001-2002, s.282-283. 
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bekämpa robotar med räckvidd upp till 1000 km. Uppgraderingen går under 
benämningen ASTER 30 Block 2, systemet förväntas bli operabelt ca 2011144.  
 
För att möta ett mängdanfall på korta avstånd nära ett skyddsobjekt utvecklas en 
förstörande laser, THEL. Systemet är framtaget främst för att bekämpa 
attackrobotar, ostyrda raketer och kryssningsrobotar. Räckvidden hamnar under 10 
km145.  
 
För att nyttja hela det operativa djupet har koncept utvecklats för att bekämpa 
motståndarens robotsystem innan de avfyrats. Svårigheterna med dessa preventiva 
attacker framgick med all tydlighet vid den stora SCUD-jakten under Gulf-kriget. 
Enligt amerikanska källor sattes drygt 1500 flygföretag in i SCUD-jakten utan en 
enda bekräftad bekämpning, trots ett öppet ökenlandskap146. En offensiv flyginsats 
har dock vissa indirekta effekter där motståndaren måste visa större försiktighet vid 
avfyrandet. Genom att uppträda offensivt minskar vi motståndarens handlingsfrihet 
att avfyra dessa system. Detta uttrycks av den amerikanske flyggeneralen Ronald 
Fogelman på följande sätt; 
 
”During Desert Storm ... we denied the enemy use of fixed Scud sites and made it dangerous for 
mobile missiles to move... “ 
"Our attacks against the Iraqi forces effectively suppressed rates of fire, disrupted operations tempo, 
and limited multiple launches. The enemy had 500-600 missiles and upwards of 36 TELs but fired 
only 88 Scuds. Having previously demonstrated a high launch rate in the Iran-Iraq War by firing 
almost 200 Scuds, Iraq should have been able to expend its entire Scud inventory. That it did not is a 
tribute to intense coalition air operations that destroyed launchers and related logistics or kept the 
enemy too busy hiding to fire its missiles....   
 
 “Air Force Chief of Staff General Ronald Fogleman”, hösten 1995.  
 
Både i USA och i Israel utvecklas system för att bekämpa startande ballistiska 
robotar. I USA utvecklas det flygburna lasersystemet ABL (AirBorne Laser) med 
en räckvidd på 400 km147. Lasern bekämpar den startande roboten på relativt låg 
höjd innan de når sin banhastighet. Dessutom så testar USA i samarbete med Israel 
en UAV (RAPTOR) som bär en höghastighets attackrobot (TALON). Roboten 
väger 20 kg och får en hastighet på 3300 m/s med en räckvidd mellan 50-220 km. 
Roboten hittar målet med hjälp av en IR-sensor för att senare övergå till en 
laserradar. UAV:n skall kunna flyga på över 20000 m höjd med en uthållighet på 
två dygn. MDA:s målsättning är att upptäcka och etablera följning på en SCUD 
inom 20 sekunder148. Fördelen med dessa system är att nedfallet drabbar den som 
avfyrat hotroboten.  

 

3.5 KRAV PÅ SÄRSKILDA KUNSKAPSOMRÅDEN 
Inom Sverige finns begränsade erfarenheter av luftmålsbekämpning på långa 
avstånd. Vid bekämpning på långa avstånd påverkas sensorer och målsökare i allt 
                                                 
144 Claude Tribout, Senior Föredrag Missile Proliferation, Edinburgh, 12 Nov, 2001.  
145 TRW inc USA, www.trw.com, Fact sheet , Tactical High Energy Laser, (2001 11 11) 
146 FAS, http://www.fas.org/spp/starwars/program/counter.htm, John Pike, June 01, 2000 (2002 02 
22) 
147 FAS, www.fas.org/spp/starwars/index, (2002 02 22).  
148 International Defense Review, “ATTACK OF THE KILLER UAV:s”, Sep 01, 1999, Mark Hewish 
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högre grad av atomsfären. Vid insatser med långräckviddiga (över 100 km) 
vapensystem uppstår betydande anomaliproblem för vissa radarsystem. Dessa 
problem beror på variationer i atmosfären. Variationerna uppstår pga. temperaturen, 
lufttrycket eller luftfuktigheten. Dessa variabler varierar med plats på jorden, tid på 
dygnet och avsökningshöjd. Mot denna bakgrund bedriver bl.a. den amerikanska 
flottan ett omfattande forskningsarbete för att prediktera dessa avvikelser vid olika 
platser på jorden. Det finns datorbaser framtagna för att förutsäga avvikelser och 
begränsningar på de olika systemen i en viss situation149. FOI bedriver forskning för 
samma fenomen inom IR-området150. Möjligtvis kan dessa avvikelsevärden 
användas för att kompensera felen och öka träffsannolikheten på de långräckviddiga 
systemen.  

3.6 ÖVNINGSVERKSAMHET INOM OMRÅDET 
Vad beträffar övningsverksamhet mot det aktuella hotet så bedrivs inga övningar 
inom flygvapnet eller armens luftvärn. Marinen bedriver dock kontinuerligt 
övningar i självskydd för sina fartygsenheter.  
Sverige har dock extremt bra förutsättningar att bedriva övningar inom området. 
Med tillång till stora övningsområden som RFN i Vidsel och Esrange norr om 
Kiruna kan Sverige mycket väl utgöra värd för eventuella europeiska samövningar.  
Sedan mitten på 90-talet bedriver några europeiska länder en årligt återkommande 
övning inom området, ”Optic Windmill”. Deltagarna kommer från USA, 
Nederländerna och Tyskland. Vid övningen deltar luftvärnssystem, flygsystem, 
sensorer och ledningsenheter. Övningen syftar till att utprova och öva procedurer 
och reglementen inom området. Komplexiteten har ökat med åren. Komplexiteten 
stegras genom att man integrerar nya komponenter i konceptet. Övningen har sitt 
fokus på den taktiska nivån. Övningen integreras i andra NATO övningar typ 
”Clean Hunter”. ”Clean Hunter” ses som den offensiva delen av ett missilförsvar 
med preventiva attacker. En motsvarande övning som bedrivs i USA heter ”Roving 
Sands”. Denna övning bedrivs på robotskjutfältet White Sands i New Mexico. 
Övningen har samma utförande som ”Optic Windmill” men kompletteras med 
skarpskjutningar151. 
 

4 BESKRIVNING AV SÄKERHETSPOLITISK OCH 
FÖRSVARSPOLITISK INRIKTNING INOM 
OMRÅDET 

 

4.1 POLITISKA AMBITIONER 
Enligt Regeringens regleringsbrev för Försvarsmakten, budgetåret 2002, skall 
totalförsvarsresurserna användas för följande huvudändamål152: 

- Försvara Sverige mot väpnat angrepp. 
- Hävda vår territoriella integritet. 

                                                 
149 Professor Kenneth L. Davidsson, föreläsning NPS, Monterrey, USA, maj 2001.  
150 Föreläsning FOI Linköping, januari 2001, Arne Hagegård, Avdelningen för sensorteknik, 
Institutionen för IR-system, FOI, Linköping. 
151 Janes international Defense Review 9/2000, s.36-37 av Joris Janssen Lok. 
152 Regeringens regleringsbrev för Försvarsmakten, budgetåret 2002, sid 10. 
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- Bidra till fred och säkerhet i omvärlden. 
- Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. 

 
Dessa huvuduppgifter kan brytas ned till operativa förmågor. För att anknyta till 
den aktuella uppsatsen är uppgiften att ”försvara Sverige mot väpnat angrepp” mest 
relevant. Följande utdrag ur regleringsbrevet visar de operativa förmågor som kan 
relateras till hotet från fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar. Utdraget visar grundförmågan, dvs. vad vi kan skall kunna göra i dagsläget. 
 
”Vad avser uppgiften att försvara Sverige mot väpnat angrepp skall 
Försvarsmakten 
 
………ha förmåga att upptäcka och möta begränsade anfall 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 mot sådana……..” 
  
Med fjärrstridsmedel menas bl.a. kryssningsrobotar153. 
 
Efter beslut av regeringen föreskriver regleringsbrevet en ökad ambition efter ett år. 
Ambitionsökningen avser förmågan att möta en större numerär i det aktuella 
angreppet154.  
 
I sin proposition (prop.2001/02:10) för försvaret beskriver regeringen metoderna för 
att säkerställa en möjlig anpassning till en förändrad omvärldsbild. Ett flexibelt 
beredskapssystem och en organisation som kan anpassa till de kompetenser och 
förmågor som efterfrågas är några exempel. Anskaffning av demostratorer är en 
metod att skaffa sig nya kompetenser och förmågor155. Vidare nämner 
propositionen vikten av att vårt luftförsvar utvecklas i takt med fjärrstridsmedlen156. 
Ett övergripande mål för de framtida systemen är dess förmåga att integreras i ett 
nätverksbaserat försvar157.  
 
Försvarsberedningens betänkande från 2001 beskriver hotet från fjärrstridsmedel 
med massförstörelseeffekt. Man beskriver möjligheterna att sprida B-stridsmedel 
med kryssningsrobotar. Man nämner även billiga UAV:er som möjliga bärare av 
massförstörelsevapen. Försvarsberedningen nämner även hotet från långräckviddiga 
robotar i Mellanöstern med förmåga att hota stater inom Europa158.  
 
När försvarsberedningen beskriver Rysslands militära resurser nämns bl.a. följande; 
 

                                                 
153 Regeringens proposition 2001/02:10 , ”Fortsatt förnyelse av försvaret” s.135. 
154 Ibid 
155 Regeringens proposition 2001/02:10 , ”Fortsatt förnyelse av försvaret” s.101. 
156 Regeringens proposition 2001/02:10 , ”Fortsatt förnyelse av försvaret” s.135. 
157 Regeringens regleringsbrev för Försvarsmakten, budgetåret 2002, sid 17. 
158 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, s. 103. 
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- ett intensivt utvecklingsarbete för kryssningsrobotar med lång 
räckvidd och hög precision159 

- och en förstärkning av flygstridskrafterna med precisionsvapen, 
och då även kryssningsrobotar160. 

 
Vidare beskrivs framtida konflikters karaktär med situationer där det inte finns 
någon direkt ambition att besätta det svenska territoriet: 

- Ett asymmetriskt anfall med kryssningsrobotar kan riktas mot 
samhällets infrastruktur (telekommunikation eller 
energiförsörjning) 161. 

- Anfall direkt från fredsgruppering kan ske mha kryssningsrobotar 
och ballistiska robotar utan större förvarning162. 

 
I en debattserie som utgivits av försvarsdepartementet betonar försvarsministern 
beredskapen mot fjärrstridsmedel och utvecklandet av förmågor mot dessa typer av 
begränsade angrepp163. I det aktuella underlaget beskrivs ballistiska missiler som 
det ideala vapnet för länder med begränsade resurser. Dessa system är mycket 
billigare att anskaffa och vidmakthålla än traditionella offensiva flygsystem164. 
 

4.2 FÖRSVARSMAKTENS AMBITIONER 
Perspektivplaneringen som utkommer årligen skall utgöra grund för den långsiktiga 
inriktningen av Försvarsmakten.  I 2001 års utkast återfinns motsvarande 
omvärldsbeskrivning för det aktuella hotet som från politiskt håll. Dock är det svårt 
att spåra de politiska ambitionerna vad avser operativa förmågor i den militära 
inriktningen. Förmågan att möta begränsade angrepp med fjärrstridsmedel, vilket 
klart lyfts fram i regleringsbrevet, är svår att återfinna i någon framtida vision eller 
idébild. Möjligtvis kan en djupare analys presenteras när den särskilda 
luftförsvarsutredningen165 är slutförd. 
 

5 ANALYS AV TEKNISKA KRAV PÅ ETT 
FÖRSVARSSYSTEM 

 

5.1 ALLMÄNT 
Vid framtagandet av ett taktiskt koncept för ett försvar mot kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar måste insatser mot det civila samhällets funktioner ses som lika 
troligt som insatser mot det militära försvaret. Befolkningscentra, 
telekommunikation och kraftförsörjning är ur ett samhällsperspektiv de känsligaste 
målen.  
 
                                                 
159 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, s. 71. 
160 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, s. 96. 
161 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, s. 161. 
162 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, s. 169. 
163 Försvarsdepartementet, ”Missilhot mot Sverige” s.1. 
164 Försvarsdepartementet, ”Missilhot mot Sverige” s.3. 
165 Regeringens proposition 2001/02:10 , ”Fortsatt förnyelse av försvaret” s.151. 
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Insatser med massförstörelsevapen (NBC) har störst effekt på samhället varför det 
taktiska konceptet måste inriktas mot att bekämpa och förstöra dessa vapenbärare. 
Alla möjligheter att bekämpa dessa vapen över obefolkade områden eller på hög 
höjd måste tillvaratas.  
 
En konflikt med en asymmetrisk aktör gör det svårt att förutsäga när anfallen kan 
komma. Detta ställer krav på hög beredskap under lång tid. För att göra detta så 
kostnadseffektivt som möjligt eftersträvas få system som täcker stora ytor. En 
asymmetrisk aktör har troligtvis inte resurser för ett mängdanfall. Ett försvar mot en 
asymmetrisk aktör ställer lägre krav på resistens mot mättnad. Genom att 
asymmetriska aktörer är svåra att identifiera och lokalisera kompliceras preventiv 
bekämpning. En aktör som disponerar fjärrstridsmedel med begränsad räckvidd kan 
framgruppera dessa med fartyg eller fordon för att avfyras från mer lämpliga platser 
ur ett räckviddsperspektiv. Detta tvingar oss till att inrikta våra underrättelser i 
andra riktningar än vad som förefaller vara mer troligt om man fokuserar sig mot ett 
visst ”hemterritorium”.   
 
En konflikt mot en aktör med omfattande resurser vilken har möjlighet att 
kraftsamla fjärrstridsmedel, dvs. kraftsamling av eld på långa avstånd, kräver ett 
koncept som klarar mättnadsanfall. För att möta dessa kraftsamlade anfall krävs ett 
djupförsvar. Ett försvar som först möter fiendens insatser med preventiva attacker 
mot hans potentiella avfyringsområde för att övergå till bekämpning i hotrobotarnas 
samtliga banfaser så som startfasen, anflygningsfasen och slutligen målfasen. 
Försvarsberedningens rapport från 2001 belyser denna typ av djupförsvar166. 
Konceptet benämns fortsättningsvis som flerskiktsprincipen.  
 
Genom att analysera kryssningsrobotarnas och de ballistiska robotarnas tekniska 
egenskaper finner man likheterna mellan ett försvar mot kryssningsrobotar och ett 
försvar mot ballistiska robotar. Framtidens kryssningsrobotar kommer att få 
prestanda som närmar sig de ballistiska robotarna varför motåtgärderna kräver 
likartade prestanda. Att särskilja dessa två typer av försvar i ett framtida koncept 
vore olyckligt.  
 
Ett framtida försvar mot fjärrstridsmedel måste konstrueras så att det kan integreras 
i den befintliga luftförsvarsstrukturen. Ett försvarssystem mot kryssningsrobotar 
och ballistiska robotar kan ses som ett utökat luftförsvarssystem, dvs. en 
uppgradering av det redan befintliga försvaret mot mer konventionella lufthot. 
Denna integration kommer att reducerar kostnaderna för anskaffning och 
underlättar framtida insatser. 
 

5.2 LEDNINGSSYSTEM 
Ledningssystemen måste medge insats med korta tidsförhållanden167 under alla 
konfliktskalor. Systemet bör utformas så att såväl offensiva operationer som 
defensiva operationer kan ledas. En datorstödd uppdragsplanering minskar 
                                                 
166 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, framtida konflikters karaktär s. 157-163. 
167 Eftersom en korträckviddig ballistisk robot med 500 km räckvidd uppnår hastigheter kring 2000 
m/s, enligt utgångsvärdena rör sig tidsförhållandena för upptäckt, identifiering och order om insats 
under några minuter.  
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planeringstiden för olika insatser. Genom en gemensam och heltäckande 
omvärldsuppfattning underlättas insatsbesluten, insatstiderna kan även kortas, 
automatiska hotanalyser bör vara en del av insatsstödet. Denna 
situationsuppfattning används även för att förvarna det civila samhället samt andra 
militära enheter. Insatsbesluten fattas på taktisk nivå men underlag måste troligen 
inhämtas på högre nivåer. Ledningssystemet måste även säkerställa snabb 
samverkan mellan olika ledningsnivåer. Förvarning till civilbefolkningen och civila 
räddningsenheter är särskilt viktig. Detta ställer krav på samordning mellan 
fjärrstridsförsvarets ledningsenheter och civila räddningsenheter.  
 
Insatser i fred ställer extremt höga krav på identifiering. En vådabekämpning av 
andra behöriga militära luftfarkoster eller civil lufttrafik kan få ödesdigra 
konsekvenser. De beskrivna systemen kommer med största sannolikhet att verka 
inom områden där det finns stora ansamlingar av civil lufttrafik. Mot denna 
bakgrund kan det krävas optisk identifiering bortom visuell räckvidd, denna 
identifiering måste kunna ske i realtid. Beslutsunderlaget kräver troligen 
sensorfusion för att få en aktuell och korrekt bild av luftläget.  
Ur ett tekniskt perspektiv måste det fastställas en standard och gemensamma 
gränssnitt för de anslutande sensorsystem och bekämpningssystem. Interoperabilitet 
är en avgörande fråga, systemet måste kunna integreras i NATO:s JTIDS-system.  
 
Ett steg i rätt riktning kan vara att anpassa sig till NATO-specifikationerna för ett 
TMD. Anpassningen grundar för att vi kan, om så krävs, ta emot och leda resurser 
från andra nationer i det fall vi ej väljer att stå neutral i en konflikt. En konflikt i 
närområdet eller i en fjärran region där vi hotas av en aktör som disponerar 
fjärrstridsmedel. 
 

5.3 SENSORSYSTEM 
De små radarmålareorna (ned till 0,01 m2) på kryssningsrobotarna ställer extremt 
stora krav på sensorerna. När dessa robotar uppträder på absolut lägsta höjd måste 
sensorerna urskilja dessa mål mot en kraftig klotterbakgrund. Detta faktum ställer 
extremt stora krav på dynamiken i sensorns signalbehandling168.  Dessa små 
målareor kan nog endast uppnås på kryssningsrobotar med underljudshastighet. 
Materialvalet för system i högre fartklasser ställer speciella krav på strukturen vilket 
försvårar reduceringen av radarmåla rean.  
 
I källunderlaget går det inte att utläsa radarmålarean på den ballistiska roboten. Jag 
bedömer att det är avsevärt svårare att konstruera en ballistisk robot med en 
radarmålarea under 1m2. Detta grundar jag på att de konstruktionskrav som ställs på 
ballistiska robotar. Det är svårt att uppnå en kompromiss mellan aerodynamik och 
låg radarmålarea i dessa fartområden, speciellt de äldre konstruktionerna som 
SCUD och de iranska Shahab-robotarna. 
 
Många av de beskrivna vapensystemen i källunderlaget har hastigheter mellan 
1200-5000 m/s under huvuddelen av banan. För att skapa tillräcklig förvarning för 
våra aktiva motåtgärder samt civil förvarning krävs en ”alarmsensor”. Denna 
”alarmsensor” bör detektera starterna redan över motståndarens basområde. System 
                                                 
168 Simon Kingsley, Shaun Quegan, “Understanding Radar Systems” 1992, s.38-41. 
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med dessa extrema fartprestanda medför troligtvis en extrem värmeutveckling som 
borde kunna detekteras. För att upptäcka dessa startande robotar krävs 
markbaserade radarstationer som upptäcker mål bortom horisonten eller 
rymdbaserade IR-sensorer. 
 
Efter den första förvarningen måste målföljning etableras av en mer precis sensor. 
En sensor som skall överföra exakta mållägen till ett bekämpningssystem. Utgår vi 
från kraven att en underljudskryssningsrobot (300 m/s) med massförstörelseeffekt 
måste bekämpas på minst 100 km avstånd från det skyddade området eller objektet 
krävs upptäckt bortom detta avstånd. Ett realistiskt upptäcktsavstånd för en 
kryssningsrobot med denna hastighet bör vara 150 km. Med detta resonemang finns 
det två till tre minuter för identifiering och insatsbeslut169. Enligt samma 
resonemang krävs att en överljudskryssningsrobot (600m/s) upptäckts omkring 220 
km från det skyddade området eller objektet170. Dessa räckviddskrav skall även 
kunna uppfyllas mot kryssningsrobotar med extremt låg radarmålarea (0,01 m2) mot 
kraftig klotterbakgrund. För att uppfylla dessa räckviddskrav krävs flygande 
sensorer som kan upptäcka målen bortom markradarhorisonten. En sensor på 5000 
m har en teoretisk chans att upptäcka en kryssningsrobot (flyghöjd 100m) på drygt 
300 km171. En markbaserad sensor har ungefär 60-70 km räckvidd mot samma 
robot172. 
 
De hypersoniska kryssningsrobotarna och de ballistiska robotarna har bantoppar 
upp till 700 km. Detta ställer krav på att sensorerna kan rikta sina lober i andra 
avsökningsvinklar än vad som är brukligt när man söker efter lågflygande mål.  Den 
kraftiga värmeutvecklingen från startfasen och friktionen i dessa fartområden borde 
kunna nyttjas av en IR-sensor. Möjligtvis kan en IR-sensor stödja radarsensorn att 
rikta in radarloberna i det aktuella höjdskiktet för att därefter kunna etablera 
målföljning med radarsensorn. 
 
Efter det att man inlett en mer noggrann målföljning kan dessa måldata översändas 
till bekämpningssystemet målföljningsradar. Eftersom de ballistiska robotarna 
uppträder på extrema höjder ställs inte samma krav som när man upptäcker 
lågflygande kryssningsrobotar. Genom detta kan troligtvis målföljningsradarn vara 
markbaserad. Dock krävs en extremt god upplösning för att urskilja eventuella 
skenmål från de verkliga målen, dessutom kunna bistå den engagerande roboten 
med exakta måldata eftersom närmandehastigheten är extremt hög173. Det är 
eftersträvansvärt att ha hög frekvens kombinerat med stor apertur174.  
 

                                                 
169 En kryssningsrobot med farten 250 m/s bekämpas på 100 km avstånd och 180 s för identifiering 
och insatsbeslut. 180 s * 250 m/s = 45 km. Bekämpningsavstånd (100km) + Beslutssträcka (45 km) 
= Upptäcktsavstånd (145 km) 
170 En kryssningsrobot med farten 600 m/s bekämpas på 100 km avstånd och 180 s för identifiering 
och insatsbeslut. 180 s * 600 m/s = 108 km. Bekämpningsavstånd (100km) + Beslutssträcka (108 
km) = Upptäcktsavstånd (208 km) 
171 4,17*(50001/2+1001/2)=336,6 km. 
172 4,17*(501/2+1001/2)=71.1 km, då antas att antennen står 50 m över havsytan.  
173 Ballistisk robot med fart mellan 2000 m/s och 5000 m/s och den bekämpande roboten med 
hastigheter kring 1500 m/s, det senare enligt FAS. 
174 Intervju FMV KC/Sensor/Tele, Björn Fjällström, Torbjörn Olsson och Patrik Svensson (2002 09 
24). 
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Använder motståndaren långsamgående mini-UAV:er ställs särskilda krav på 
sensorerna. Sensorn skall kunna urskilja mål med en extremt låg hastighet (20-30 
m/s) mot kraftig klotterbakgrund. Dessa fartområden försvårar användandet av 
snabba luftburna plattformar. En statisk luftburen plattform är mer fördelaktig ur 
detta perspektiv175. 
 
Det tidigare nämnda behovet av att optiskt identifiera upptäckta mål i realtid kan 
kräva bildalstrande radarsensorer. Upplösningen på bilderna skall medge 
urskiljandet av olika måltyper, dvs. särskilja en kryssningsrobot från ett flygplan.  
 
Tidigare har vikten av uthållighet under lång tid på ett kostnadseffektiv sätt 
betonats. Beredskap behöver troligtvis upprätthållas under fredstida förhållanden. 
Plattformen för sensorn bör väljas så att timpriset blir lågt. Enligt vissa källor kan 
man operera en aerostat till ett 15 ggr lägre timpris än en AWACS176. Vidare så kan 
ett system med stor räckvidd täcka stora ytor med lägre kostnad som följd.  

5.4 BEKÄMPNINGSSYSTEM 
De tre stora utmaningarna för bekämpningssystemen mot kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar är möjligheten att träffa mål med extremt hög hastighet på höga 
höjder samt med låg radarmålarea.  
 
Bekämpningssystemen förväntas möta ett brett spektrum av hotsystemen vad avser 
hastighet, underljudskryssningsroboten med en fart kring 250 m/s till den ballistiska 
medeldistansroboten med farter närmare 5000 m/s.  Den ballistiska robotens 
hastighet beror på dess räckvidd, längre räckvidd medför högre hastighet. 
Korträckviddiga robotar har vid atmosfärinträdet en hastighet kring 2000 m/s. En 
robot med räckvidd kring 3500 km har en motsvarande hastighet kring 5000 m/s. 
Robotens fart minskar avsevärt vid inträdet i atmosfären. 
 
Bekämpning av hypersoniska robotar och ballistiska robotar innebär extrema 
hastigheter och höga höjder. Dessa robotar uppträder i en kastbana från 
avfyringspunkten till målpunkten. Bantoppen på kastbanan kan i vissa lägen bli 700 
km. Startfasen är fasen innan robot nått sin maximala hastighet, och målfasen är när 
dessa måltyper kommer in mot målområdet i slutet av kastbanan. Inbromsningen i 
atmosfären i slutfasen kan eventuellt innebära svårigheter för ett bekämpande 
system, retardationen gör det svårt att prediktera träffpunkter. Enligt resonemanget 
från föregående sensorkapitel är radarmålarean inte ett problem vid insats mot dessa 
måltyper. Bekämpningssystemen bör dock ha förmåga att urskilja den skarpa 
stridsspetsen från möjliga skenmål, vilka kan separera under robotens bana. Håller 
vi fast vid klassindelningen från källmaterialet kan vi identifiera följande två 
ambitionsnivåer på motverkan. Den lägsta ambitionsnivån borde kunna möta 
hypersoniska robotar i fartområdet 1500-1800 m/s med en bantopp på 20-30 km, 
samt en korträckviddig ballistisk robot i fartområdet kring 2000 m/s med en 
bantopp på 200 km. En högre ambitionsnivå borde kunna möta medeldistansrobotar 
(ballistiska robotar) i fartområdet kring 5000 m/s med en bantopp runt 700 km. För 
den lägre ambitionsnivån krävs ett inom atmosfärbekämpande system med extrema 

                                                 
175 Ibid 
176 Jane’s International Review, sep 01, 2001, s.50-57. 
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manöverprestanda beroende på det svårpredikterade atmosfärinträdet. Den högre 
ambitionsnivån kräver ett system som snabbt kan nå höga höjder och bekämpa den 
inkommande roboten. Här är inte manöverbarhet det viktigaste utan fart. Denna 
utomatmosfärbekämpning ger även ett större skyddat område.  
 
Bekämpningssystemen skall medge bekämpning av mål med radarmålarea under 
0,01 m2 mot kraftig klotterbakgrund. Precis som för sensorn ställs det extrema krav 
på målsökaren vilken skall engagera dessa måltyper. För att kunna engagera dessa 
små mål (0,01m2) mot en kraftig klotterbakgrund krävs förbättrade målsökare. Den 
ordinarie målsökaren kan kompletteras med en högfrekvent radarmålsökare eller en 
IR-målsökare. Både Patriotroboten och AMRAAM-roboten modifieras enligt dessa 
principer177,178. Dessa kraftigt radarkamouflerade mål bedömer jag endast ha 
underljudskapacitet (250 m/s).  
 
Kryssningsrobotar med överljudshastighet (600-1000 m/s) kan i anflygningsfasen 
troligtvis uppträda på högre höjder (närmare 10000 m).  
 
Vid bekämpning av underljuds- och överljudskryssningsrobotar i det fall stridsdelen 
är av NBC-typ måste bekämpningen ske minst på 100 km avstånd från det 
skyddade objektet/området. Utgångsvärdena beskriver motståndarens möjligheter 
att sprida lasten på långa avstånd och nyttja fördelaktig vindriktning för att nå 
målområdet. För att få ett fullgott skydd mot restverkan vid en bekämpad robot med 
massförstörelsevapen krävs ett tillräcklig(t) avstånd/höjd mellan träffpunkten och 
skyddsobjekten. En bekämpning bortom horisonten minskar risken för restverkan i 
det skyddade området. En bekämpning bortom horisonten ställer dock särskilda 
krav på bekämpningssystemet. Målföljning bortom geometrisk sikt måste etableras. 
En lösning på detta problem är att nyttja målvärdena från den luftburna sensorn som 
ser bortom horisonten. Två alternativ för dataöverföring är möjliga: från sensorn via 
avfyringsplattformen till roboten, eller direkt från sensorn till den avfyrade roboten. 
Beroende på de höga uppdateringskraven kopplat till målens hastigheter är det 
senare konceptet att föredra.  
 
Vid bekämpning av hypersoniska kryssningsrobotar och ballistiska robotar bör 
bekämpningen ske utom atmosfären (mellan 15000 till 40000 m). Vid 
bekämpningen på dessa höjder utsätts substanserna för solens UV-strålning samt att 
vindarna på dessa höjder sprider substansen på ett för den defensive fördelaktigt 
sätt. Det är av högsta betydelse att den inkommande robotens samtliga stridsdelar 
förstörs vi en träff. En zonrörsträff kan försätta bärarroboten ur funktion men 
substridsdelar med NBC kan dock fortsätta ned mot markytan. Överlever dessa 
substridsdelar bekämpningen och atmosfärinträdandet finns det möjlighet att dessa 
sprider sitt innehåll på en för stridsmedlet optimal höjd. Vid bekämpning av NBC-
laddningarr måste det bekämpande systemet utformas så att verkansdelen förstör 
eventuella substridsdelar. Förmågan som beskrivs går under benämningen ”hit to 
kill”-kapacitet179.  
 

                                                 
177 Jane’s Defence Weekly - April 18, 2001. 
178 Aviation Week & Space Technology dec 1996, s. 21. 
179 Richard L. Garwin “APPENDIX TO LETTER ON MISSILE DEFENSE” IBM Research Division, 
2 sep 1991.  www.fas.org/rlg/910903-threat.htm, (2002 0303). 
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Eftersom både kryssningsroboten nyttjar IR- och radarsensorer i målfasen borde 
elektroniska motmedel vara en möjlig variant för att bekämpa dessa system. En 
utstörning av den bildalstrande målsökaren borde inverka på träffsannolikheten. På 
motsvarande sätt borde utstörning av GPS och radarnavigeringssystemet TERCOM 
ge motsvarande effekter. I utgångsvärdena framgår det att många av de aktuella 
robotsystemen inte förlitar sig till ett navigeringssystem. Utgångsvärdena utvisar en 
kombination av system i varje robot. Exempelvis den senaste versionen av 
Tomahawkroboten180 kan nyttja GPS, TERCOM, IR-sensor eller sitt 
tröghetsnavigeringssystem för att nå målet. En telekriginsats kräver utstörning av 
samtliga frekvensområden. Även om de yttre sensorerna är utstörda så kommer 
tröghetsnavigeringssystemet medge att roboten slår ned i anslutning till det uttänkta 
målet, om inte en direktträff åtminstone i närhe ten. För att hindra 
precisionsbekämpning av ett litet punktmål kan dessa telekriginsatser ge effekt. 
Men i det fall roboten är lastad med biologiska stridsmedel har en bom på en 
kilometer en marginell inverkan. Sammanfattningsvis kan telekriginsatsen vara ett 
komplement till ett fysiskt bekämpande system, dvs. vi kan inte skapa ett koncept 
som bara förlitar sig på telekriginsatser181. 

 
 
 
När motståndaren kan kraftsamla eld över stora avstånd eller förfogar över smarta 
substridsdelar krävs hög mättnadsnivå på våra system. Har man ett flerskiktindelat 
försvarssystem kan vissa system optimeras mot hög mättnadsnivå. För detta 

                                                 
180 FAS, www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm (2001 07 22). 
181 Ett påstående som bekräftas i FOI:s förstudie ” Telekrig mot kryssningsrobotar” av Maj-Britt 
Hamsson, FOI-R—0320—SE December 2001. 

Genom att överföra måldata direkt från sensorn till den bekämpande roboten möjliggör JLENS-konceptet  
bekämpning av mål bortom radarhorisonten  eller bakom terrängmask.  
Bild: US Army 
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ändamål kan man utveckla punktmålsskyddssystem. Insatser med enstaka eller ett 
fåtal robotar kräver färre skyddslager än ett mängdanfall. 
 
Särskilt de yttäckande systemen skall kunna användas i alla konflikt skalor. Vid 
insats i fred måste system utformas så att indirekta skador på civilbefolkningen 
minimeras, dvs. skador på omkringliggande objekt. 
 
På samma sätt som för sensorerna måste de yttäckande bekämpningssystemen ha 
uthållighet under lång tid. Kostnadseffektiv beredskap skall kunna upprätthållas 
under fredstid, dvs. få system som täcker stora ytor. 
 
Hypersoniska kryssningsrobotar och ballistiska robotar är mycket svårbekämpade 
mål pga. av den höga hastigheten. Dock kan man identifiera en svag fas under 
banan. Den höga banfasen uppnås först efter en viss accelerationsfas efter 
startögonblicket. Genom att uppträda med framskjutna offensiva system borde det 
finnas möjligheter att nyttja svagheterna i startfasen. För detta ändamål krävs 
flygburna bekämpningssystem.  Eftersom fasen är extremt kort krävs system med 
mycket kort reaktionstid och korta skjuttider.  

6 DISKUSSION KRING IDEBILD 2020 MED 
UNDERLAG AV DE TEKNISKA KRAVEN 

 

6.1 UR ETT OPERATIVT PERSPEKTIV 
Inom de operativa aspekterna diskuteras konceptets offensiva eller defensiva 
utformning.  
 
En defensiv utformning lägger tyngdpunkten på system som går upp och möter 
inkommande anfall. Det svenska försvaret hade under det kalla kriget en defensiv 
operativ utformning. En defensiv utformning lämnar initiativet till motståndaren, 
han väljer vart och när insatsen skall komma. Krigshistorian har visat att sådana 
koncept är dömda att misslyckas.  
 
Genom en offensiv utformning kan vi ta initiativet och med offensiva resurser 
bekämpa hans offensiva resurser. Han kan inte ostört gruppera sina 
fjärrstridsförband utan risk för bekämpning. Vi kan hindra motståndaren att nyttja 
vissa områden eller luftrum för avfyring. Dessutom kan vi hindra motståndaren att 
använda korträckviddiga system, system som måste bäras fram mot vårt territorium 
av en plattform. Genom att plattformen kan bekämpas av våra offensiva företag 
tvingas han använda områden eller luftrum utom våra offensiva stridskrafters 
räckvidd. Genom att vi tvingar honom till ett mer tillbakadraget agerande krävs 
robotsystem med längre räckvidd, dvs. våra insatser eliminerar användandet av ett 
flertal system.  
 
Insatserna i Irak visade svårigheterna att hitta och förstöra dessa system trots en 
öppen ökenterräng. Insatserna mot Iraks SCUD-missiler hindrade inte anfall mot 
Israel men minskade dess intensitet vilket avlastade de defensiva systemen182. 
                                                 
182FAS, http://www.fas.org/spp/starwars/program/counter.htm, John Pike, (2001 09 02). 
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De offensiva insatserna kan alltså bestå av preventiva attacker mot 
avfyringsplattformarna men även mot hypersoniska kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar i startfasen, dvs. bekämpa målen innan de uppnår sin 
banhastighet eller når extrema höjder. Situationen kompliceras om Sverige hotas av 
en asymmetrisk aktör, en situation då det är svårt att identifiera motståndaren och 
de aktuella målen. Mot vilka mål och med vilken rätt har vi rätt att vi slå till mot 
med våra offensiva förband, en offensiv insats kan bli politiskt omöjlig. Vid ett hot 
mot Sverige så måste vi påbörja kriget genom att vi inte kan invänta att 
motståndaren gör det första draget.  
 
Ett framtida koncept utformas lämpligen genom en balans mellan offensiva och 
defensiva komponenter. Genom detta kan vi nyttja hela stridsfältet för våra 
motåtgärder, från avfyringsområdet till det tilltänkta målområdet.  
 
Förutom de offensiva och defensiva komponenterna kan man uppnå effekt genom 
vissa passiva åtgärder. Dessa kan omfatta förvarning till civilbefolkningen, 
utdelning av skyddsmasker, spridning av förband eller skenmålsbyggande. 
 
Ur ett operativt perspektiv bör ett framtida koncept omfatta följande 
komponenter: 

- aktiva defensiva komponenter, 
- aktiva offensiva komponenter, 
- och passiva skyddsåtgärder. 

 

6.2 UR ETT TAKTISKT PERSPEKTIV 
Från de operativa aspekterna framkom behovet av både offensiva och defensiva 
insatser. Genom att bryta ned dessa operativa imperativ i ett antal mindre 
beståndsdelar kan vi kan vi lägga grunden för ett taktiskt koncept. 
För denna uppdelning använder uppsatsen sig av den amerikanska indelningen183 av 
stridsfältet, dvs. insatser: 

- mot misstänkta baserings- eller avfyringsområden, 
- mot nyss avfyrande robotar, benämnt startfasen, 
- mot robotar i anflygningsfasen på varierande höjder, 
- i inkommandefasen mot skyddsobjektet. 

 
Vid insatser mot misstänkta baserings- eller avfyringsområden bekämpas olika 
typer av vapenplattformar. Dessa kan vara markbaserade, flygburna, 
fartygsbaserade eller ubåtsbaserade.  
 
I startfasen accelererar robotarna upp till sin anflygningsfas. För en robot inom 
atmosfären är denna fas relativt kort. För en ballistisk robot som har en hög bana 
krävs en omfattande acceleration för att komma in i den förutbestämda banan. 
Under denna fas utvecklas en omfattande värme genom robotarnas motorer. Även 
för den ballistiska roboten varierar fasens längd beroende på räckvidden. Ur ett 

                                                 
183 US Department of Defense, “ The road to ballistic missile defence from 1983-2007”, sep 2000 s. 
6-8. 
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försvararperspektiv är bekämpning att föredra under denna fas, eventuella rester av 
roboten faller ned över motståndarens territorium.   
 
Anflygningsfasen kan ske inom respektive utom atmosfären. För en 
underljudskryssningsrobot inom atmosfären kan denna fas omfatta timmar. Under 
fasen navigerar roboten sig fram med hjälp av de olika styrsystemen. För vissa 
ballistiska robotsystem kan stridsdelen (RV) separeras från huvuddelen av roboten 
under fasen. För att försvåra motåtgärder kan det även separeras skenmål fö r att 
försvåra vår bekämpning. 
 
I inkommandefasen kan vissa kryssningsrobotar påbörja en noggrannare 
målsökning med någon typ av målsökare för att öka precisionen. För en ballistisk 
robot påbörjas här atmosfärinträdet. Detta sker under en omfattande 
värmeutveckling och retardation. Vid detta tillfälle kommer skenmålen att troligtvis 
att bromsas på ett sådant sätt att de kan särskiljas från stridsspetsen. Vissa 
ballistiska robotar har även förmåga att påbörja målsökning. 
 
Vid offensiva insatser mot markbaserade hotsystem krävs troligtvis flygförband 
med mycket kvalificerade understödsystem. Sensorer som kan upptäcka dessa 
förband är exempelvis signalspaningsförband, flygande markradar (typ JSTAR) 
men även specialförband på marken. Dessa offensiva förband kräver med största 
sannolikhet skydd av jakteskort med flygande radar och SEAD-förband. Skall dessa 
operera på djupet av fiendens gruppering krävs troligen lufttankning. Används 
fjärrstridsmedel med räckvidder under 500 km har jaktförband goda möjligheter att 
uppnå effekt. Släpps vapnen på avstånd över 1000 km minskar jaktförbandens 
möjligheter till motverkan avsevärt. Fartygsbaserade plattformar för 
kryssningsrobotar bör kunna bekämpas av framskjutna ytstridsförband med 
sjömålsrobotar. Dessa fartygsbaserade plattformar är även lämpliga mål för 
offensiva flygstridskrafter. För att upptäcka dessa plattformar krävs traditionella 
sjöövervakningssystem. Bekämpning av ubåtsförband är mer komplext än 
ytstridsbekämpningen. Svårigheten att upptäcka ubåtsplattformar även i ett litet hav 
som Östersjön kan väl inte ha undgått någon svensk. Även om problemet är mycket 
komplext bör man eftersträva att genom ett aktivt offensivt agerande minska 
motståndarens nyttjande av denna typ av plattform. Ubåtsplattformen bedömer jag 
som mer trolig i en konflikt med en konventionell aktör. Möjligheterna för en 
asymmetrisk aktör att anskaffa en ubåtsplattform med förmåga att avfyra 
kryssningsrobotar eller ballistiska robotar ser jag som mindre realistiska. 
 
I det operativa avsnittet diskuterades möjligheterna att bekämpa startande robotar 
över avfyringsområdet, dvs. under startfasen. Hypersoniska robotar och ballistiska 
robotar torde dock vara mycket svåra att bekämpa med konventionella jaktrobotar. 
För att bekämpa dessa samt startande ballistiska robotar krävs speciellt framtagna 
system. Bekämpningen måste ske innan robotarna uppnått sin topphastighet.  Det 
kan vara flygburna eller UAV-burna höghastighetsrobotar eller flygburna 
lasersystem. Systemen måste ha extremt korta skjuttider för att kunna nyttja denna 
möjlighet. För att upptäcka mål i starfasen kan man enligt analyskapitlet använda 
sig av markbaserade radarstationer som upptäcker mål bortom horisonten eller 
rymdbaserade IR-sensorer. 
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För att utnyttja hela stridsfältet, dvs. från avfyringsområdet till det tilltänkta 
målområdet, bör vi omedelbart påbörja bekämpning efter avfyring. Hypersoniska 
robotar och ballistiska robotar accelererar till sådana farter och höjder att 
bekämpning i anflygningsfasen blir mycket svår. Däremot kan vi tidigt påbörja 
bekämpning av anflygande lågflygande kryssningsrobotar. Detta kan ske med 
jaktflygplan, långskjutande markbaserat luftvärn och fartygsbaserat luftvärn (om 
anflygningen sker över hav).  
 
För att kunna bekämpa målen på de önskvärda avstånden kopplat till analysen av 
massförstörelsevapnen krävs upptäckt och bekämpning på mycket stora avstånd. 
Som den tekniska analysen gav krävs luftburna sensorer för att medge förvarning 
och målinvisning på dessa avstånd. För att kunna nyttja de luftburna sensorernas 
räckvidd bör mållägena om anflygande hotrobotar vidarelänkas direkt till den 
avfyrande bekämpningsroboten utan att passera via plattformen, flygplanet, 
luftvärnsbatteriet eller fartyget. Robotarna leds efter avfyring från en flygburen eller 
aerostatburen sensor, detta medger bekämpning bortom horisonten. 
 
Radarmålarean på vissa kryssningsrobotar (0,01m2) ställer extrema krav på 
bekämpningssystemens målsökare. Målsökaren bör alltså anpassas för att bekämpa 
mål små mål mot en kraftig klotterbakgrund. I det längsta bör den stora sensorns 
större apertur nyttjas för att följa målet. Den stora aperturen har bättre 
förutsättningar att undertrycka klottret. Vår bekämpningsrobot skall endast öppna 
sin egen målsökare under den absoluta sista delen av banan. Bekämpningsroboten 
bör alltså kunna ledas in av en extern luftburen sensor efter avfyring för att i 
slutfasen nyttja sin egen målsökare att hitta och bekämpa dessa lågflygande små 
mål.  
 
System för att bekämpa kryssningsrobotar och ballistiska robotar som nyttjar övre 
atmosfären eller uppträder utom atmosfären under anflygningsfasen kräver 
prestanda som närmar sig det som är tekniskt möjligt. Systemen skall bekämpa mål 
som uppträder på höjder från 20 till 700 km med hastigheter upp mot 5000 m/s. För 
att underlätta denna bekämpning kan man teoretiskt ha system nära 
avfyringsområdet, exempelvis fartygsbaserade system.  
 
Flerskitsprincipen har nämnts i den tekniska analysen. Vi har under kapitlet belyst 
preventiva offensiva insatserna samt behovet av att bekämpa mål under startfasen 
och anflygningsfasen. För att kunna skapa ett komplett förvar krävs ett ”sista linjen 
försvar”. Detta ”sista linjen försvar” skall möta de robotar som slunkit igenom de 
preventiva attackerna och bekämpningen under startfasen och anflygningsfasen. 
Detta försvarssystem bör ha hög mättnadsnivå, dvs. kunna möta ett mängdanfall.  
 
Hot från en motståndare med begränsade resurser vad avser kvantitet kan troligtvis 
hanteras av ett fåtal yttäckande vapensystem som bekämpar robotar under 
anflygningsfasen. En aktör med en stor numerär på sina kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar kan troligtvis mätta våra yttäckande system varför det blir allt 
viktigare med dessa ”sista linjen” system. Dessa inkommandefassystem bör 
grupperas vid de viktigaste skyddsobjekten. Fortsättningsvis i uppsatsen benämns 
systemen som punktmålsskyddssystem. System som kan verka som yttäckande 
system för en måltyp kan endast uppnå punktmålsskydd mot en annan måltyp. Den 
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yta som systemen täcker variera med hastigheten på målet. Ett mål med hög 
hastighet innebär mindre effektiv räckvidd för försvarssystemet. Detta grundar jag 
på grundläggande kunskaper om robotlära och eldrörsteknik. 
 
Ledningssystemet bör bygga på den redan existerande 
luftförsvarsledningsstrukturen. Systemet skall med hjälp av 
kommunikationssystemen knyta ihop sensorerna, bekämpningssystemen och andra 
stödsystem från samtliga vapengrenar. Systemet bör kunna understödja offensiva 
som defensiva operationer. Nätverkstänkandet bör fullt ut tillämpas i den tilltänkta 
strukturen, allt enligt Regerings riktlinjer.  
 

6.3 TAKTISKT KONCEPT 2020 
För att möta hotet nyttjas hela operationsdjupet. För detta används offensiva 
komponenter nära eller över motståndarens territorium. Defensiva delar 
möter robotar som inte har bekämpats av de offensiva systemen. Genom 
passiva åtgärder minimeras effekten av motståndarens insatser.  
 
De offensiva insatserna utförs mot motståndarens mark-, flyg-, ytfartygs- och 
ubåtsbaserade vapenplattformar med flyg- och marinstridskrafter. Misslyckas 
de preventiva insatserna bekämpas de startande robotarna med framskjutna 
flygburna robot- och lasersystem.  
 
För att skapa ett djup på bekämpningsområdet påbörjas bekämpning redan i 
anflygningsfasen. Hotrobotar som uppträder inom atmosfären bekämpas med 
flygstridskrafter, marina luftvärnssystem och markbaserade luftvärnssystem. 
Dessa system har förmåga att bekämpa mål bortom horisonten med stöd av 
flygburna sensorer. Hotrobotar som uppträder i yttre atmosfären eller utanför 
atmosfären kan bekämpas av frambaserat högkvalificerat mark- eller 
fartygsluftvärn.  
 
Det sista försvarsskiktet består av punktmålssystem. Prestandan på dessa 
punktmålssystem varierar med det aktuella hotet. 
 
De passiva åtgärderna syftar till att minimera effekten av en insats, exempelvis 
larmning av civilbefolkningen, skenmålsåtgärder och riskreducering. 
 
Ledningen av de offensiva, defensiva samt de passiva insatserna koordineras 
centralt. Ledningen utförs enligt principerna för ett nätverksförsvar och är 
interoperabelt för att kunna ta emot allierade sensorer och 
bekämpningssystem.  
 
Sensorerna för upptäckt finns över hela ytan. För att understödja de offensiva 
operationerna och för att lämna underlag för larmning finns långräckviddiga 
radarsystem och rymdbaserade IR-sensorer. Efter den första förvarningen 
påbörjas målföljning av mer exakta sensorer som lämnar måldata till 
bekämpningsystemen. För att kunna påbörja bekämpning av mål på lägsta 
höjd på långa avstånd används flygburna sensorer som kan ge måldata 
bortom horisonten. 
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7 DISKUSSION KRING MÅLBILD MED 
UTGÅNGSPUNKT FRÅN FÖRSVARSPOLITISKA 
OCH SÄKERHETSPOLITISKA REALITETER 

 

7.1 UR ETT FÖRSVARSPOLITISKT PERSPEKTIV 
I kapitlet har jag för avsikt att diskutera tankegångarna inom Försvarsmakten vad 
avser ett försvar mot fjärrstridsmedel. Vilka av våra just nu operationella system har 
förmåga att möta de tidigare nämnda kraven, eller vilka system förväntas fylla en 
roll i ett framtida koncept. På samma sätt värderas de system vi förväntas anskaffa 
intill 2005. Diskussionen skall resultera i en konsekvensbeskrivning vilken syftar 
till att besvara hypotesen om vi har förmåga att på egen hand anskaffa ett försvar 
mot fjärrstridsmedel. Som referens till detta använder jag IDEBILDEN ”taktiskt 
koncept 2020”. 
 
Enligt de politiska ambitionerna framgår kraven på ett försvar mot fjärrstridsmedel 
av typen kryssningsrobotar. Dock betonas det i propositionen från 2001/02 att 
försvaret mot fjärrstridsmedel skall följa hotutvecklingen av fjärrstridsmedel. 
Regeringen ställer inga krav på ett förvar mot ballistiska robotar i 
förmågebeskrivningen till Försvarsmakten. Dock framgår det i förvarsberedningens 
betänkande att ballistiska robotar kan utgöra ett hot mot Sverige. Beredningen 
beskriver hotet som robotar avfyrade från någon i vårt närområde men även från 
någon region på större avstånd från Sverige. Regeringen ser även insatser med 
massförstörelsevapen som ett möjligt scenario. Försvarsberedningen ser även 
möjligheten att vissa aktörer kan bära fram dessa massförstörelsevapen med 
fjärrstridsmedel. 
 
I Försvarsmaktens perspektivplanering är det svårt att återfinna de politiska 
ambitionerna vad avser ett försvar mot fjärrstridsmedel. På den taktiska nivån finns 
ingen utvecklad taktik eller stridsteknik mot det aktuella hotet. Marinen är den enda 
försvarsgren som har ett utvecklat konceptet för att möta kryssningsrobotar. Detta 
koncept syftar i första hand till att förvara en plattform, i detta fall fartyget. 
Eftersom uppsatsen har avgränsat bort detta område blir denna stridsteknik inte 
relevant för ett framtida övergripande koncept.  
 
Även om det saknas en övergripande taktik för ett förvar mot fjärrstridsmedel kan 
troligtvis några av våra befintliga system och planerade system lösa uppgifter inom 
ett framtida försvar mot fjärrstridsmedel.  
 
Genom att dela upp idébilden i följande delkomponenter kan vi diskutera vilka av 
dessa som är potentiella system i ett framtida försvar mot kryssningsrobotar: 

- resurser för offensiva preventiva insatser, 
- resurser för bekämpning i startfasen, 
- resurser för bekämpning av mål i anflygningsfasen, både mål på 

lägsta höjd och utom atmosfären, 
- resurser för punktmålsbekämpning i inkommande fasen, 
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- sensorer för tidig upptäckt, 
- sensorer för upptäckt i anflygningsfasen, 
- och ledningssystem. 

 
De offensiva preventiva insatserna mot markmål kan utföras av JAS 39 beväpnad 
med den långräckviddiga attackroboten KEPD-350 på ett säkert avstånd från 
motståndarens kvalificerade luftförsvarsresurser. Lämpliga system för bekämpning 
av ytsjömål är JAS 39 med RBS 15, våra ytstridsfartyg av Visby-klass och våra 
ubåtssystem. Ubåtsmål kan bekämpas av våra ytstridsfartyg och egna ubåtsförband. 
JAS 39:ans begränsade räckvidd kan minska möjligheterna att operera långt 
framskjutet och möta flygburna plattformar. En utbyggd lufttankningskapacitet kan 
reducera dessa begränsningar. Avsaknaden av SEAD-kapacitet reducerar vår 
förmåga att uppträda över luftvärnsförsvarat territorium.  
 
I dagsläget, och intill 2005, existerar inga resurser för att bekämpa mål i startfasen. 
 
Vidare kan vi uppnå viss begränsad förmåga genom att bekämpa mål i 
anflygningsfasen på låg höjd med JAS 39, möjliga vapensystem är akan, 
AMRAAM och IRIS-T. AMRAAM har stora begränsningar att bekämpa små mål 
på låg höjd mot en kraftig markklotterbakgrund. Användningen av IRIS-T och akan 
begränsas av JAS-radarns förmåga att upptäcka små mål. En viss teoretisk effekt 
uppnås genom att nyttja ytstridsfartygens automatkanoner för samma syfte. 
Möjligheterna att bekämpa ett mål med fartyg till havs ser jag som en ren 
tillfällighet. Att skapa ett sammanhängande eldsystem med befintligt fartygsluftvärn 
för att skydda det svenska territoriet anser jag var helt orealistiskt. Detta 
sammanhängande eldsystem kräver så många ingående enheter att det faller på de 
ekonomiska aspekterna, tom för ett begränsat område är denna taktik orealistisk. 
Dessutom finns inga luftvärnsförband med den räckvidd och förmåga som 
efterfrågas enligt den tekniska analysen för att bekämpa kryssningsrobotar i 
anflygningsfasen. 
 
Punktmålsbekämpning kan utföras av RBS 23 och modifierade RBS 90 förband. 
RBS 97 kan troligtvis bekämpa kryssningsrobotar som inte flyger på absolut lägsta 
höjd, problem med markklotter kan uppstå mot mål på låg höjd184. 
 
Radarsystemet PS-890 har en viss förmåga att agera som sensorer för förvarning i 
anflygningsfasen mot icke radarkamouflerade robotar. Antalet system gör att vi 
kan endast kan täcka en begränsad del av Sveriges territorium. Radarstationer som 
PS-860, PS-870 och UndE 23 kan ge en viss begränsad förvarning. Deras räckvidd 
begränsas främst av att de är markbaserade med en radarhorisont kring 60 km som 
följd. Radar, SIS och IR sensorer på marinens korvetter kan ge förvaring på de 
önskade avstånden om dessa framgrupperas framför ett skyddsobjekt, under 
förutsättning att deras sensordata kan överföras till ett Försvarsmaktsgemensamt 
luftlägessystem.  
 
STRIC svara upp mot vissa kravs som ställs på ett ledningssystem för att möta 
hotet från kryssningsrobotar.  
 
                                                 
184 FOI, ”Luftvärn mot främst kryssningsrobotars”, 21. 
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Vi kan konstatera att vi saknar förmåga att bekämpa ballistiska robotar efter det 
att de avfyrats. Möjligtvis kan vi genomföra offensiva preventiva attacker mot ett 
potentiellt avfyringsområde med de resurser som beskrivits tidigare.  
 
Vår nuvarande och planerade anskaffning intill 2005 visar stor divergens emot det 
optimala ”taktiska konceptet 2020”. Dessa brister föranleder stora investeringar för 
att nå upp till det optimala taktiska konceptet. Framförallt är det bristerna i 
bekämpning under anflygningsfasen och sensorer för tidig upptäckt och 
målinvisning som kräver de största investeringarna. Ett system som Patriot PAC-3 
kostar ca 1,7 miljarder (169 miljoner $) per enhet185. Nederländarna har för avsikt 
att anskaffa 7 eldenheter för sitt behov varför vår yta kräver ett större antal. Bara för 
att komma upp till samma nivå som Nederländerna krävs att Sverige investerar i 7 
eldenheter186. Detta resulterar då i en kostnad nära 13 miljarder kronor bara för att 
anskaffa en av de ingående komponenterna. Jag antar att våra egna nationella 
försvarsresurser endast räcker till att anskaffa ett fåtal system för de absolut 
viktigaste objekten. För att anskaffa ett heltäckande trovärdigt skydd mot det 
aktuella hotet till en rimlig kostnad krävs ett samarbete med våra vänskapliga 
grannar. Utöver kostnadsaspekten framkommer fler orsaker till ett samarbete. Även 
om Sverige står utanför ett internationellt försvar mot fjärrstridsmedel så kommer vi 
att beröras eller drabbas av en insats, antigen att bekämpande robotar använder 
svenskt luftrum eller att nedfall från en bekämpning sprids över vårt land. Vid varje 
insats finns en överhängande risk för nedfall av en bekämpad stridspets med NBC-
last. Detta dilemma borde resultera i en multinationell planering kring risktagning 
och konsekvenser av en insats. 
 
Genom att värdera de olika parametrarna ingående i ett försvar mot 
fjärrstridsmedel bedömer jag att Sverige ej bör bygga upp ett eget försvar 
utanför ett internationellt samarbete.  Mitt ställningstagande grundas på två 
huvudsakliga hinder. Först vår ekonomiska förmåga att bygga upp ett eget 
heltäckande försvar och därefter kraven på koordinerade insatser mot ett 
anfall.  
 

7.2 UR ETT SÄKERHETSPOLITISKT PERSPEKTIV 
Sett från ett säkerhetspolitiskt perspektiv kan man identifiera två huvudsakliga 
vägval, ett eget svenskt försvar eller ett internationellt samarbete.  
 
Att bygga upp ett relevant försvar mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar 
kräver enorma resurser vilket framgår i föregående kapitel. För en liten nation som 
Sverige är dessa utgifter orealistiska.  
 
Ett eventuellt internationellt samarbete kan utformas enligt ett antal olika principer.  
 
Ett alternativ är att Sverige specialiserar sig inom en viss nisch och skapar helheten 
i samarbete med andra nationer inom en allians.  
 
                                                 
185 Periscope data bas på Internet, 1 april 2002 
www.periscope.ucg.com/weapons/missrock/antiball/w0004797.html ( 020101). 
186 Jane’s Defense Weekly, 26 Juni 2002. 
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I ett annat alternativ har Sverige alla ingående komponenter inom ett försvar och 
uppnår full effekt vid tillförsel av andra nationers resurser, dvs. lite av varje.  
 
Specialiseringsalternativet innebär en kostnadseffektiv utformning inom nischer där 
vi har eller förväntas ha goda kunskaper eller resurser. Nackdelen är dock vårt stora 
beroende av andra vid ett eventuellt hot mot Sverige. Det kan bli så att Sverige 
måste invänta vissa förband från exempelvis Finland, Portugal eller Belgien när ett 
hot uppstår. Vi är fullt beroende av andra för att uppnå minsta möjliga skyddsnivå.  
 
Det andra alternativet innebär troligtvis stora kostnader genom att vi skapar en 
mängd system med liten numerär.  
 
Ett tredje alternativ är en hybrid av alternativ ett och två. Vi bygger upp en 
miniminivå av det nödvändigaste för att skydda våra högst prioriterade objekt. 
Miniminivån bör omfatta en sambands- och datainfrastruktur för att ta emot 
förstärkningar från andra nationer. En ledningsfunktion som direkt kan påbörja 
ledning för att möta uppkomna hot med tillgängliga resurser. Bekämpningssystem 
som kan skydda de mest prioriterade objekten finns tillgängliga inom landets 
resurser. I övrigt har vi i samförstånd med andra nationer kraftsamlat våra resurser 
inom vår specialnisch. 
 
På motsvarande sätt som Turkiet bör Sverige bygga sitt framtida koncept på ett 
internationellt samarbete. Ett första steg borde vara en dialog med de befintliga 
säkerhetsstrukturerna i Europa om hur man kan strukturera ett kollektivt förvar mot 
hotet.  
 
Ett svenskt försvar mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar bör bygga på egna resurser och resurser som tillförs av 
allierade nationer. De nationella resurserna omfattar komponenter för en egen 
grundläggande skyddsförmåga mot vissa hot, och infrastruktur för att leda 
och ta emot allierade resurser. Resurser från allierade nationer ökar förmågan 
att möta hot över större ytor och förbättrar redundansen och uthålligheten. 
 

7.3 ANPASSAD MÅLBILD MED AMBITIONSNIVÅER UR ETT 
SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITISKT PERSPEKTIV 

Med utgångspunkt från diskussionen i de föregående kapitlen kan frågan om ett 
eget svenskt försvar mot fjärrstridsmedel avföras.  
 
Ett renodlat svenskt koncept bör inte anskaffas främst utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv och ett risknedfalls perspektiv. Den inledande frågeställningen ställer 
dock krav på att uppsatsen visar hur ett rent svenskt koncept kan utformas 
respektive utformningen av ett internationellt samarbete. Vi måste konstatera 
faktum att regeringen ställer krav på ett försvar mot fjärrstridsmedel just nu. Det 
innebär att Försvarsmakten enligt resonemanget bör skapa en struktur där våra 
nuvarande system eller system som anskaffas intill 2005 ingår.  
 
Denna struktur kan ses som en interimslösning intill det att den säkerhetspolitiska 
situationen medger ett samarbete inom ett försvar mot fjärrstridsmedel. Inom 
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interimslösningen bör studier och kunskapsuppbyggnad inom samtliga områden 
ingå vilka bäddar för det optimala taktiska konceptet.  
 
För att föra diskussionen vidare kring ett koncept inom ramen ett internationellt 
samarbete bör man först återkoppla till de politiska ambitionerna. Uppsatsens 
övergripande frågeställning tar upp ett försvar mot fjärrstridsmedel mot både 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar. I de politiska direktiven finns det inga 
uttalade ambitioner för ett försvar mot ballistiska robotar. I de politiska riktlinjerna 
kan man endast utläsa behoven av ett försvar mot kryssningsrobotar. Dock framgår 
det i propositionen från 2001 att försvaret mot fjärrstridsmedel skall följa 
utvecklingen av hotet från fjärrstridsmedel. Mot denna bakgrund kommer även min 
uppsats att diskutera utformningen av ett försvar mot ballistiska robotar.  Denna 
utformning kommer därför att delas upp i olika ambitionsnivåer kopplat till den 
säkerhetspolitiska situationen och den ökande komplexiteten på hotet. 
Utgångsvärdena beskriver olika varianter av ballistiska robotar. För att möta 
medeldistansrobotar krävs än mer kvalificerade system än systemen mot 
kortdistansrobotar. En annan dimension i ambitionsnivå kan vara den yta varje 
system skyddar. För att öka ambitionsnivån vad avser komplexitet på hotet och 
yttäckningen krävs system som THAAD. Kostnaderna för THAAD antas bli 
avsevärt högre än kostnaderna för ett system som Patriot PAC-3 vilket klarar av 
punktmålsskydd mot kortdistansrobotar. Kostnaderna för 99 lavetter, 1400 robotar 
och 14 radarstationer blir enligt Janes 14.4 miljarder $ (ungefär 130 miljarder 
SEK)187. Kostnaden för eldledningsradarn till THAAD uppskattades av FOA 1995 
till 1 miljard SEK188. Att uppgradera och modifiera några av US Navy: s kryssare 
med det amerikanska fartygsbaserade systemet Standard Missile 3, vilket har 
motsvarande prestanda som THAAD, förväntas kosta närmare 35 till 40 miljarder 
SEK189. Detta föranleder ytterligare en uppdelning i olika ambitionsnivåer. 
Sammanfattningsvis kommer uppsatsen att beskriva fyra olika ambitionsnivåer för 
ett taktiskt koncept mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar.  
 
Den först beskriva ambitionsnivån, nivå 0, beskriver den s.k. interimslösningen, 
perioden då Sverige upprätthåller en viss förmåga utanför ett internationellt 
samarbete. Den bygger på nu befintliga system inom Försvarsmakten eller system 
som förväntas vara operabla intill 2005.  Förutom de beskrivna systemen ställs det 
krav på stridsteknikutveckling och praktiska övningar för att uppnå ambitionsnivån. 
 
Den beskriva ambitionsnivå förväntas bekämpa enstaka ( 2-3 st) kryssningsrobotar: 

- med hastigheter under 300 m/s, 
- med radarmålareor större än 0,1m2  , 
- på avstånd mindre än 100 km från skyddsobjekten, 
- mot ett mycket begränsat område (Stor-Stockholm), 
- där även offensiva insatser kan utföras mot flygplan, ytfartyg och 

ubåtar som förväntas bära kryssningsrobotar. 
 

                                                 
187 Jane’s Land Based Air Defence, 2001-2002, s.321. 
188 FOA, ”System för att upptäckt av ballistiska robotar”, s 64. 
189 Jane’s Defense Weekly 18 April, 2001, s.30.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2057 
ChP T 00-02 
Mj Claes Silfwerplatz 2002-12-12 Sid 50(69)  
 
Antalet kryssningsrobotar i nivå 0 bygger på FOI:s ANABIS utredning med 
simuleringarna omfattade 10 robotar. Resultatet visade att detta antal blev för stort 
för att hanteras med de ingående komponenterna. Men genom att kraftsamla 
huvuddelen av nationens resurser till ett område, här beskrivet med en mindre insats 
mot Stockholmsområdet, borde en viss förmåga uppnås. Hastigheten grundar sig på 
våra bekämpningssystems nuvarande prestanda, möjligtvis kan RBS 23 bekämpa 
mål upp till 500 m/s. Utgångsvärdena visar även att de beskrivna sensorerna har 
extremt dålig prestanda mot mål med radarmålareor under 0,1m2 . ANABIS-
utredningen visar att det ej går att tillgodose de avstånd (100 km) som eftersträvas 
när man vill bekämpa kryssningsrobotar med massförstörelsestridsspets 190. 
 
Den andra ambitionsnivån, nivå 1, beskriver utformningen av ett försvar mot 
fjärrstridsmedel inom ett internationellt samarbete. Resurserna är nationella och 
resurser tillförda från allierade nationer. De nationella resurserna har komponenter 
för en egen grundläggande skyddsförmåga mot vissa hot, infrastruktur för att ta 
emot och leda allierade resurser samt egna förband. Resurser från allierade nationer 
ökar förmågan att möta hot över större ytor och förbättrar redundansen och 
uthålligheten. Med den beskrivna ambitionsnivån förväntas vi hantera 
kryssningsrobotar: 

- med hastigheter upp till 1000 m/s, 
- med radarmålareor ned till 0,01m2  (endast mot robotar med 

hastigheter under 250 m/s), 
- och medge bekämpning på avstånd över 100 km från 

skyddsobjekten. 
 
Den tredje ambitionsnivån, nivå 2, beskriver vilka resurser som måste tillföras eller 
anskaffas inom ramen för ett internationellt samarbete för att uppnå en utökad 
ambitionsnivå och bekämpa hypersoniska kryssningsrobotar och ballistiska robotar 
( korträckviddiga): 

- med hastigheter upp till 2000 m/s, 
- på höjder över 15000 m, 
- och inom ett begränsat område. 

 
Den tredje ambitionsnivån, nivå 3, beskrive r vilka resurser som måste tillföras eller 
anskaffas inom ramen för ett internationellt samarbete för att ytterligare utöka 
ambitionsnivå och bekämpa ballistiska medeldistansrobotar: 

- med hastigheter upp till 5000 m/s, 
- på höjder mellan 40000-100000 m, 
- utrustade med skenmål av enklare typ, 
- och inom ett större område. 

 

                                                 
190 FOI, Projekt ANABASIS-Milstolpe 4, simulering av luftförvar mot kryssningsrobotar – Stöd till 
FoRMA/Luft, FOI Memo 01-3835, Carl Lind, 2001-12-14. 
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8 DISKUSSION KRING UTFORMNING AV ETT 

KONCEPT MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN EN 
ANPASSAD MÅLBILD 

Utformningen av de fyra ambitionsnivåerna; nivå 0, nivå 1, nivå 2 och nivå 3 
bygger på följande delkomponenter: 

- resurser för offensiva preventiva insatser,  
- resurser för bekämpning i startfasen, 
- resurser för bekämpning av mål i anflygningsfasen, både mål på 

lägsta höjd och utom atmosfären, 
- resurser för punktmålsbekämpning i inkommandesfasen, 
- sensorer för tidig upptäckt, 
- sensorer för upptäckt i anflygningsfasen  
- och ledningssystemens utformning. 

 
Fortsättningsvis använder uppsatsen sig av den amerikanska betäckningen JTAMD 
(Joint Theatre Air and Missile Defense) på utformningen av det tilltänkta försvaret 
mot fjärrstridsmedel.  
 

8.1 NIVÅ 0  - INTERIMSLÖSNINGEN 
Nivå 0 kan ses som en interimslösning där man med tillgängliga nationella 
resurserna 2005 skapar ett JTAMD. En interimslösning där Sverige inte valt att 
anpassa sitt militärstrategiska koncept i någon större omfattning till någon 
säkerhetspolitisk struktur (EU eller NATO).  
 
De offensiva preventiva insatserna mot markmål kan utföras av JAS 39 beväpnad 
med den långräckviddiga attackroboten KEPD-350 på ett säkert avstånd från 
motståndarens kvalificerade luftförsvarsresurser. Lämpliga system för bekämpning 
av ytsjömål är JAS 39 med RBS 15, våra ytstridsfartyg av Visby-klass och våra 
ubåtssystem. Ubåtsmål kan bekämpas av våra ytstridsfartyg och egna ubåtsförband. 
För att bekämpa flygande vapenbärare långt utanför svenskt territorium krävs JAS 
39 understödda av lufttankning. 
 
Vidare kan vi uppnå en mycket begränsad förmåga inom denna nivå genom att 
bekämpa mål i anflygningsfasen på låg höjd med JAS 39, möjliga vapensystem 
är akan, AMRAAM och IRIS-T. En viss teoretisk effekt kan uppnås genom att 
nyttja ytstridsfartygens automatkanoner för samma syfte.  
 
Punktmålsbekämpning kan utföras av RBS 23 och modifierade RBS 90 förband. 
RBS 97 kan få problem med markklotter mot mål på låg höjd191. 
 
Sensorer för förvarning i anflygningsfasen är radarsystemet PS-890. 
Radarstationer som PS-860, PS-870 och UndE 23 kan ge en begränsad förvarning. 
De sistnämndas räckvidd begränsas främst av att de är markbaserade med en 
radarhorisont kring 60 km som följd. Radar, SIS och IR-sensorer på marinens 

                                                 
191 FOI, ”Luftvärn mot främst kryssningsrobotar”, s 23. 
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korvetter kan ge förvaring på de önskade avstånden om dessa framgrupperas 
framför ett skyddsobjekt, under förutsättning att deras sensordata kan överföras till 
ett Försvarsmaktsgemensamt luftlägessystem.  
 
STRIC kan mycket väl svara upp mot de kravs som ställs på ett ledningssystem för 
hotet inom den aktuella nivån. 
 
Vissa komponenter ingående i nivå 0 bör enligt min mening utgöra grunden för vår 
nischning i nivå 1, 2 och 3 inom ramen för ett internationellt samarbete. 
Urvalskriterierna bör vara vilka system Sverige satsat stora resurser på de senaste 
åren samt vilka som har en funktion att fylla i ett framtida komplett koncept inom 
ramen för ett internationellt samarbete. Jag bedömer ur detta perspektiv att JAS 39-
systemet, ubåtssystemet och Visby-korvetten är klara kandidater för denna 
nischning. Möjligtvis måste vissa system uppgraderas med nya vapensystem för att 
passa in i helheten. 
 

8.2 NIVÅ 1 - ETT GRUNDLÄGGANDE 
KRYSSNINGSROBOTFÖRSVAR - 

Nivå 1 är ett JTAMD mot kryssningsrobotar bestående av nationella resurser och 
tillförda resurser. Enligt tidigare resonemang bör vi bygga upp en miniminivå med 
de nationella resurserna för att skydda våra högst prioriterade objekt eller områden.  
 
Miniminivån bör omfatta en sambands- och datainfrastruktur för att kunna ta emot 
förstärkningar från andra nationer. En ledningsfunktion som direkt kan påbörja 
ledning för att möta uppkomna hot med nationella, och på sikt tillförda resurser. 
Vidare ingår i de nationella resurserna bekämpningssystem som kan skydda de mest 
prioriterade objekten.  
 
För att få komponenten offensiva preventiva insatser på en adekvat kvalitativ nivå 
krävs att den flygburna markbekämpningsfunktionen tillförs fler kvalificerade 
system. System som skall medge uppträdande över fientligt territorium där 
motståndaren har kvalificerade luftvärnssystem, detta föranleder ett behov av 
SEAD-förband. Vidare krävs system som möjliggör upptäckt av rörliga markmål. 
Sensorer som kan upptäcka dessa förband är exempelvis signalspaningsförband, 
flygande markradar (typ JSTAR) men även specialförband på marken. Dessa 
offensiva förband kräver skydd av jakteskort med flygande radar. Insatserna mot 
luftburna plattformar bortom 1000 km från skyddsobjekten kräver troligtvis en 
lufttankningskapacitet. Den offensiva förmågan mot ytsjömål, ubåtsmål och 
flygande vapenbärare anser jag finns inom landet till en tillräckligt hög kvalitativ 
nivå, för att uppnå tillräcklig kvantitativ nivå krävs en analys från situation till 
situation. 
 
Komponenten som är avsedd att bekämpa mål i anflygningsfasen på låg och hög 
höjd består av en nationell del för att uppnå den tidigare omnämnda miniminivån. 
De tillförda komponenterna ökar yttäckningen, uthålligheten och redundansen.  
De nationella delarna består av JAS 39 förband samt ett långräckviddigt 
luftvärnssystem. JAS 39 förbanden är beväpnade med en långräckviddig jaktrobot 
vilken har JLENS-kapacitet och modifierad målsökare. JLENS-kapaciten består av 
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att roboten kan motta måldata från annan sensor eller plattform efter avfyrning. Det 
långräckviddiga luftvärnssystemet har räckvidder över 150 km. Luftvärnssystemet 
har på ett motsvarande sätt som den modifierade långräckviddiga jaktroboten 
JLENS-kapacitet och en modifierad målsökare.  Det amerikanska Patriotsystemet 
med de nya PACM eller ”PAC 2 mod” robotarna är exempel på ett system med 
dessa prestanda.  
 
 

 
 
 
 
 
Eftersom vi investerar stora delar av vår försvarsbudget i luftförsvarssystemet JAS 
39 är frågan om luftvärnssystemets nödvändighet berättigad, dvs. man löser allt 
med JAS 39. Flygsystem har många fördelar såsom rörlighet och flexibilitet men 
även svagheter som bristande uthållighet. Tidigare i utredningen betonas vikten av 
uthållighet framförallt under långa beredskapsperioder vid en konflikt med en 
asymmetrisk aktör, dvs. det är svårt att förutsäga ett kommande anfall. För kunna 
uppnå denna uthållighet bedömer jag att vi inte kan hålla jaktflygplanen i luften. 
Flygplan i flygande patrullbanor inverkar mycket negativt på förbandens stridsvärde 
och uthållighet. Vi tvingas att ha jaktflygplanen startberedda på marken och beordra 
start först vid upptäckt av ett hot. I FoRMA/Lufts arbete genomförde FOI ett antal 
simuleringar där flygförbanden stod baserade på ett antal baser kring Stockholm 
med syfte att skydda huvudstaden mot kryssningsrobotanfall. I ANABASIS-
projektets slutrapport uppdagades stora problem med att skydda Stockholm med 
jaktflygplan i högsta startberedskap på marken, även om de simulerade 
situationerna omfattade nya sensorteknologier. I projektets slutsatser framkommer 
följande192. 
 
”Den viktigaste slutsatsen är att mycket gynnsamma förhållanden måste råda för att vi med jaktflyg 
skall kunna engagera kryssningsrobotar som går mot Stockholm österifrån. I endast ett av de 
presenterade fallen (av 13 fall) har det varit möjligt att engagera dessa över Östersjön.”. 
                                                 
192 FOI, Projekt ANABASIS-Milstolpe 4, simulering av luftförvar mot kryssningsrobotar – Stöd till 
FoRMA/Luft, FOI Memo 01-3835, Carl Lind, 2001-12-14. 

Komplexitet 
hotet 

Yta 
Nivå 0

CM underljud 

CM överljud 

CM hyperljud 

SRBM 

MRBM 

IRBM 

Prio. objekt Hela Sverige 

Nivå 2

Nivå 1

Nivå 3

Bilden belyser nivå 0-3 möjligheter att bekämpa olika komplexitetsnivåer på hotet, från underljudsrobotar till 
medeldistansrobotar med räckvidder upp till 5500 km. Vidare visar bilden vilken yttäckning respektive nivå 
förväntas ha mot de olika hotnivåerna .  
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Jag anser genom att kombinera jaktflygplanets rörlighet och flexibilitet med 
luftvärnets statiska uthållighet ökar våra möjligheter att bekämpa anflygande 
kryssningsrobotar inom atmosfären.  
 
De nationella resurserna kan förstärkas med tillförda resurser. De tillförda 
resurserna ökar kvantiteten av de system som beskrivits men även med 
luftvärnssystem på fartyg. De fartygsbaserade systemen kan förutom att skydda 
kustnära objekt även framgrupperas för att öka djupet på bekämpningsområdet. 
Exempel på system är det amerikanska Standard Missile systemet med SM-5 
roboten, eller det franska ASTER 15/30. Dessa system kräver fartygsklasser som är 
avsevärt större än våra nu projekterade Visby-korvetter.   
 
Punktmålsbekämpningskomponenten består av arvet från nivå 0 men även av 
system som det amerikanska lasersystemet THEL. Vid konflikt med en större aktör 
med omfattande resurser krävs en större numerär av dessa system eftersom en 
resursrik aktör kan mätta våra yttäckande system. Om de yttäckande systemen 
mättas behöver varje skyddsobjekt ett eget punktmålsskydd. 
Punktmålsbekämpningen i nivå 1 bör för svensk del utformas mot ett begränsat 
anfall med skydd för de mest prioriterade objekten. Förmågan att möta ett mer 
omfattande anfall bör bygga på tillförda resurser.  
 
Sensorer för tidig upptäckt är kostnadskrävande. Denna förvarning kan uppnås 
genom satellitbaserad IR-sensor eller en s.k. OTH-radar. Satellitövervakning är ur 
ett ekonomiskt perspektiv orealistiskt för Sverige, detta kan endast uppnås genom 
ett internationellt samarbete. För att säkerställa en viss förvarning på långa avstånd 
inom en nationell ram till en rimlig kostnad kan Sverige anskaffa ett OTH-radar 
system. FOA uppskattade 1995 kostnaden för ett sådant system till 500 miljoner 
SEK193.  
 
Sensorsystem för upptäckt under anflygningsfasen ställer krav på upptäckt 
bortom horisonten För att tillgodose dessa behov krävs att sensorerna är flygburna, 
UAV-burna eller Aerostat-burna. Dessa sensorer skall även ha förmåga att leda in 
en avfyrad jakt- eller luftvärnsrobot mot upptäckta kryssningsrobotar bortom 
horisonten, typ JLENS. Upptäckt bör ske omkring 220-250 km från skyddsobjektet 
mot mycket små mål, med förmåga att leda in robotar på avstånd upp till 100 km 
från skyddsobjektet. Denna sensorkedja bör ingå i en nationell miniminivå. 
Sensorerna bör framgrupperas så att optimal förvarning kan uppnås.  
 
Ledningssystemen ingår i den nationella miniminivån. Vidare måste detta 
ledningssystem anpassas till NATO:s TMD krav. Denna anpassning är 
livsnödvändig för att överhuvudtaget kunna motta resurser från andra nationer inom 
Europa. Detta ledningssystem utgör en av grundkomponenterna i de högre 
ambitionsnivåerna. Jag bedömer att DEMO 05 konceptet mycket väl kan utgöra 
grunden för denna funktion.  
 

                                                 
193 FOA, ”System för att upptäckt av ballistiska robotar”, s 63. 
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8.3 NIVÅ 2 - ETT PUNKTFÖRSVAR MOT HYPERSONISKA 

KRYSSNINGSROBOTAR OCH KORTRÄCKVIDDIGA 
BALLISTISKA ROBOTAR 

Nivå 2 är en beskrivning av de resurser som krävs för att skapa ett JTAMD mot 
hypersoniska kryssningsrobotar och korträckviddiga ballistiska robotar utöver de 
resurser som beskrivs i nivå 1. Nivån förutsätter ett internationellt samarbete. 
 
De offensiva preventiva insatserna motsvarar de som beskrivs i nivå 1.  
 
Hoten som avses bekämpas i denna nivå är enklast att bekämpa i startfasen, dvs. 
innan roboten nått sin maximala hastighet. Därför är det eftersträvansvärt att 
bekämpa dessa mål just efter avfyring över motståndarens territorium. För att 
bekämpa målen i startfasen kan man nyttja flygburna lasersystem som kan 
upptäcka en startande robot när den passerar över molntäcket. Direkt efter 
målupptäckt förstörs den upptäckta roboten med en riktad laserstråle, exempelvis 
den amerikanska Air Borne Laser (ABL). Dessa startande robotar kan även 
bekämpas av andra luftburna system som är anpassade att bekämpa startande 
hypersoniska kryssningsrobotar och ballistiska robotar, system under utveckling är 
det amerikansk- israeliska RAPTOR/TALON systemet. Dessa system behöver stöd 
av SEAD-förband och jakteskort för att kunna uppträda över motståndarens 
territorium.  
 
Genom att framgruppera marina luftvärnssystem i anslutning till ett potentiellt 
avfyringsområde ökas möjligheterna att bekämpa mål i anflygningsfasen på hög 
höjd, exempelvis det amerikanska SM-2 systemet.  
 
De robotar som inte bekämpas i de tidigare faserna måste engageras av den sista 
försvarslinjen, punktmålsbekämpningssystem. Det ställs extrema krav på dessa 
system. De punktmålsbekämpningssystem som beskrivs i nivå 0 och 1 svarar inte 
upp mot dessa krav. För detta ändamål krävs system som det amerikanska Patriot 
PAC-3 eller det franska ASTER 30 block 1. För att kunna bekämpa inkommande 
ballistiska robotar med massförstörelsestridsdel krävs ”hit to kill”-kapacitet på 
bekämpningssystemet.   
 
Sensorer för att upptäcka mål under anflygningsfasen behöver uppgraderas med 
IR-sensorer. De sensorer som beskrivs under nivå 1 kan troligtvis följa en upptäckt 
robot med behöver invisas av en IR-sensor. Den amerikanska flottans flygande 
radarstationer (E-2 Hawkeye 2000) kommer att utrustats med en IR-spanare för 
dessa ändamål. 
 

8.4 NIVÅ 3  - ETT KOMPLETT OCH YTTÄCKANDE 
FÖRSVAR MOT BALLISTISKA ROBOTAR 

Nivå 3 beskriver de resurser som måste tillföras för att kunna skapa ett komplett 
JTAMD mot samtliga ballistiska robotar med räckvidder upp till 3500 km. De 
aktuella resurserna behöver inte nödvändigtvis grupperas i Sverige för att skydda 
vårt territorium. Systemen i denna nivå kan i vissa fall tvingas gruppera utanför 
landets gränser för att skydda vårt territorium. På motsvarande sätt så kan andra 
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nationer var i behov av vårt territorium för sitt skydd. Även denna nivå förutsätter 
ett internationellt samarbete. 
 
För att skapa ett komplett försvar mot ballistiska robotar upp till 3500 km räckvidd 
krävs system som kan genomföra bekämpningar i anflygningsfasen och i 
inkommandefasen som ett punktmålsbekämpande system. System för dessa 
ändamål är det amerikanska markbaserade luftvärnssystemet THAAD. THAAD kan 
bekämpa mål under anflygningsfasen utom atmosfären och under 
inkommandefasen inom atmosfären. Det finns en fartygsbaserad motsvarighet till 
THAAD systemet, benämnd Standard Missile 3 vilken är en utveckling av Standard 
Missile 2. Systemet är placerat på en kryssare och har möjlighet att framgrupperas 
utanför en potentiell angripares kust. Standard Missile 3 har dock sämre förmåga att 
bekämpa mål inom atmosfären. För att kunna bekämpa inkommande ballistiska 
robotar med massförstörelsestridsdel krävs ”hit to kill”-kapacitet på 
bekämpningssystemet. 

8.5 NÄTVERKSANPASSNING 
Den finns en klart uttalad politisk ambition att bygga morgondagens förvar som ett 
nätverksförsvar. Detta nätverksförsvar innehåller förband som karaktäriseras av 
snabba beslutscykler och medger samverkan mellan olika ledningsnivåer. Insatser i 
realtid med de tre ingående komponenterna ledning, underrättelser 
(slagfältsöverblick) och verkansförband är en ledstjärna. Insatsmiljön kommer att 
variera vilket kräver mångsidiga förband. Förbanden skall kunna kan nyttjas över 
hela konfliktskalan194. 
 
För att kunna uppnå denna snabbhet och flexibilitet krävs att information överförs 
horisontellt och vertikalt, oberoende nivå. Information och beslut får inte fördröjas 
av hierarkiska strukturer. Snabb händelseutveckling kräver flexibla strukturer för att 
möta uppkomna hot.  ”Stridsgrupper” bör kunna bildas med en specifik uppgift 
under korta sekvenser. 
 
Försvarsmaktens traditionella struktur kan i det framtida nätverksförsvaret bli en 
”hierarkisk bromskloss”. Den gamla strukturen med exempelvis order från 
divisionen via brigaden till bataljonen, därefter till kompaniet och eventuellt till en 
pluton som löste uppgiften var nödvändig när sambandstekniken inte medgav 
ledning direkt från högsta nivå till lägsta nivå. När morgondagens sambandsteknik 
ger oss möjligheterna att leda från högsta nivå ned till lägsta enhet har dock den 
gamla strukturen en roll att fylla. En insatsledare som beordrar eld med en enhet 
hundratals kilometer från ledningsplatsen kan inte förväntas ansvara för försörjning, 
teknisk tjänst, markförsvar och inte för att tala om personaltjänsten för människor 
som utsätts för livsfara. Därför förordas två strukturer för de ingående enheterna.  
 
En insatsstruktur som genomför realtidsinsatsen mot fjärrstridsmedlen vilken kan 
variera från situation till situation. Denna insatsstruktur bör stödjas av en 
stödstruktur som svarar för förbandets övriga verksamhet och säkerställer 
stridsvärdet på de ingående enheterna så att dessa kan lösa uppgifter inom 
insatsstrukturen.  

                                                 
194 Försvarsberedningens rapport från den 2 mars 2001, ”framtida konflikters karaktär” s. 157-163. 
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Enligt resonemanget i ett fartygsfall så är luftvärnsrobotens funktioner en del av 
insatsstrukturen emedan fartyget i övrigt är stödstrukturen. I flygfallet är flygplanets 
jaktrobot på en av balkplatserna en del av insatsstrukturen emedan flygplanet är 
stödstrukturen. För det markbaserade luftvärnet är luftvärnslavetten en del av 
insatsstrukturen och luftvärnsbatteriet är stödstrukturen.  
 
Dessa ”stridsgrupper” inom insatsstrukturen som skapas efter det rådande läget 
består av ledningsfunktioner, sensorer och bekämpningssystem.  
 
Ledningsfunktionen bör kunna utövas på en mängd platser, exempelvis från ett 
bergrum, en rörlig markbaserad ledningscentral, en luftburen ledningscentral eller 
från ett fartyg195. Det viktigaste kriteriet för en ledningsplats är samband till 
samtliga ingående enheter, självklart kunna överblicka hela stridsfältet samt kunna 
leda insatser över hela djupet, från preventiva attacker till bekämpning i 
inkommande fasen. Genom att centralisera ledningen kan samtliga resurser nyttjas 
optimalt. En centraliserad ledning skall kunna övergå till lägre beslutsnivåer då 
ledningsförmågan nedgår beroende på fiendens bekämpning eller andra 
motåtgärder.  
 
Underrättelseinhämtningen bör styras centralt så långt som möjligt. Alla enheter 
med en sensor inom nätverksförsvaret skall vara beredd att leverera information till 
det gemensamma informationssystemet. Det bör finnas två nivåer av sensorer. Jag 
benämner de som de direkta och de indirekta sensorerna. De direkta sensorerna har 
till huvuduppgift att inhämta underrättelser, exempelvis ett radarspaningsflygplan. 
De indirekta sensorerna sitter på en plattform som har en annan huvuduppgift än 
underrättelseinhämtning, sensorn kan sitta på en plattform som har till huvuduppgift 
att exempelvis genomföra ubåtsjakt eller jaktinsatser. Det kan troligtvis uppstå 
situationer när en indirekt sensor tvingas av den centrala underrättelseledningen att 
leverera underrättelser till det gemensamma informationssystemet utöver vad som 
är nödvändigt för det enskilda uppdraget.  
 
Bekämpningssystemet bör i första hand ses som en plattform som levererar ett 
vapen. En stridssekvens kan se ut på följande sätt; Upptäckt kan troligtvis ha skett 
från en fartygssensor, beslut om insats kan ske i en ledningscentral på land och ett 
flygplan i luften avfyrar en robot mot en viss punkt vilken leds in till träff av en 
aerostatbaserad sensor. Det beskrivna JLENS-systemet motsvara till stor del denna 
beskrivna ambition196. 
 
I FOI:s beskrivning av nätverksförsvarets bekämpningsfunktion betonas vikten av 
flexibla vapensystem197. Exempelvis skall en och samma robot kunna bäras av ett 
flygplan eller utgöra beväpning för ett luftvärnsbatteri för att bekämpa en 
kryssningsrobot. En grundrobot som modifieras mellan olika uppdrag. Denna 
flexibilitet minskar kostnaderna för anskaffning, underhåll och utbildning. Exempel 
på s.k. ”robotfamiljer” är Patriotsystemet och  AMRAAM-systemet. Dessa system 

                                                 
195 Exempel på ledningsplatser enligt Demo 05/06, enligt Försvarsmaktens “Målsättning för 
Systemdemostratorer 2005 och 2006”. 
196 JED The journal of Electronic Defense, okt 2001, sid 31-32. 
197 FOI:s beskrivning av PE-studien “Mot rätt insats” 2000, 16-17. 
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behåller en grundrobot som har utvecklats i olika riktningar för att tillgodose olika 
krav. Med samma grundkoncept kan man med ett utförande bekämpa 
kryssningsrobotar, i ett annat utförande bekämpa ballistiska robotar och ett med ett 
tredje koncept bekämpa traditionella flygplan.  
 
Det internationella samarbetetsprojektet MEADS är även ett steg mot ett 
nätverksförsvar. Systemet är i grunden ett luftvärnssystem men likar ett 
nätverkskoncept. Systemet tar emot och vidarebefordrar underrättelseinformation 
oavsett förbandstillhörighet. Vidare skall systemet kunna vara koordinator till andra 
luftvärnssystem. Vill en insatschef inte använda en dyr robot, typ PAC-3, mot en 
lågkostnads-UAV kan han nyttja en enklare robot från ett annat luftvärnssystem för 
detta speciella tillfälle. Eftersom det just nu finns en stor variation av befintliga 
system i bruk, vilka troligtvis kommer att vara i bruk under lång tid framöver, 
anpassas MEADS-systemet speciellt för att kunna agera koordinator mellan det nya 
nätverksförsvaret och arvet198.  
Framtidens verkansplattform: flygplan, luftvärnslavett eller fartyg bör bära en mix 
av verkanssystem: korträckviddssystem och långräckviddssystem. Var och en av de 
olika räckviddsklasserna skall ha förmåga att bekämpa olika typer av hot, 
exempelvis flygplan, kryssningsrobotar eller ballistiska robotar. Genom detta 
skapas en hög flexibilitet genom att man välja det optimala bekämpningssystemet 
från situation till situation.  

8.6 GRUNDORGANISATION OCH INSATSORGANISATION 
I morgondagens Försvarsmakt löses uppgifterna av insatsförbanden. Insatsförband 
som har varierande insatstider eller beredskapstider beroende på läge och uppgift.  
 
Insatsförbanden stöds av en grundstruktur för att kunna uppnå den aktuella 
dugligheten kopplat till valda ambitionsnivån, benämnd grundorganisationen. För 
att kunna ge den förväntade effekten krävs ett samspel mellan den färdiga 
produkten, insatsförbandet, och stödstrukturen grundorganisationen.  
 
Enligt min uppfattning har den nuvarande omdaningen av Försvarsmakten saknat 
en viktig komponent. En omdaning kan inte ske med hela organisationen över en 
natt, omdaningen måste ske stegvis. För att kunna implementera dessa komplexa 
förmågor som försvaret mot fjärrstridsmedel är krävs en evolutionär process inte en 
revolutionär omdaning. Vi har ett stort arv som inte kan ändras över en natt. Men 
detta arv kan gott och väl lösa vissa uppgifter inom ett framtida koncept. Det är lika 
viktigt av moraliska skäl att låta denna process ske stegvis. Under förnyelsearbetet 
måste de människor som inte i dagsläget omstruktureras känna att de har en uppgift 
att fylla. Deras dagliga verksamhet skall ha klara syften och mål. För att utveckla 
organisationen skall en liten del av organisationen testa, pröva och experimentera 
med nya system och tekniker. När man prövat fram en fungerande metod skall 
andra delar av organisationen lyftas till denna nivå. Denna förmågehöjning skall ha 
tydliga och klara mål. En otydlig omstrukturering blir alltför kostsam och kan skapa 
frustration för människorna i organisationen.  
 

                                                 
198 The Journal of Electronic Defense, juli 2002, s. 57-59. 
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För att omsätta den valda ambitionsnivån till en förmåga krävs att man 
inledningsvis skapar en demostratororganisation vilken bäddar för 
grundorganisationen och insatsorganisationen.  
 
Demostratororganisationen bör bestå av tre nivåer, en styrnivå, en 
taktikutvecklingsnivå och demostratorförbandsnivån. Samtliga försvarsgrenar samt 
andra totalförsvarsinstitutioner kommer att involveras i ett framtida försvar mot 
fjärrstridsmedel. För att undvika försvarsgrensrivalitet eller annan 
institutionsrivalitet bör det inrättas en JTAMD-styrgrupp199 på högkvartersnivå. 
Styrgruppen ger riktlinjer för verksamheten samt gör avvägningar mellan olika 
system, allt för att minimera suboptimeringar. I styrgruppen ingår representanter 
från samtliga försvarsgrenar och andra totalförsvarsinstitutioner.  Den effektuerande 
nivån består av en taktikutvecklingsgrupp JTAMD. Taktikutvecklingsgruppen 
bör placeras där utvecklingen av luftstridskrafterna genomförs eftersom JTAMD-
konceptet är till huvudsak ett luftstridskoncept. Taktikutvecklingsgruppen planerar 
och leder det handgripliga arbetet med att utveckla försvaret mot fjärrstridsmedel. 
Gruppen samarbetar med svenska totalförsvarsorganisationer, utländska 
organisationer och industriföretag med verksamhet inom området. I arbetet ingår 
tekniska försök, doktrinutveckling, övningsverksamhet, studier och utlandsstudier. 
Demostatorförbanden har specifikt utpekade uppgifter. Uppgifterna kan omfatta 
prov av demostratorer, taktikförsök, tekniska försök och värdering av olika system. 
 
Insatsorganisationen bör utformas som ett nätverksförsvar.  
Insatsförbanden bör ledas av en gemensam operativ ledning för samtliga 
försvarsgrenar, motsvarande NATO:s ”Joint Task Force” ( JTF) eller den svenska 
operationsledningen (OPIL). Denna övergripande ledning ger ut långsiktiga direktiv 
för ett försvar mot fjärrstridsmedel som en del i en gemensam operation. Dessa 
direktiv reglerar förbandens användande oavsett försvarsgren.  
 
Dessa direktiv reglerar även vem som skall ansvara för luftförsva ret av ett område. 
Detta ansvar kan fördelas till någon av luft-, mark- eller sjöstridskraftledningarna. 
Den som har de bästa förutsättningarna och resurserna avdelas för detta ändamål, 
troligtvis luftstridkraftledningen. Den kan motsvaras av NATO:s ”Joint Force Air 
Component Commander” (JFACC) eller den svenska motsvarigheten FTK. I rollen 
som luftförsvarsansvarig och ansvarig för de offensiva flygstridsoperationerna ingår 
även rollen som ansvarig för försvaret mot fjärrstridsmedlen. Denna roll bör 
integreras på ett naturligt sätt inom den existerande organisationen. 
Luftstridkraftledningen utarbetar direktiv för försvaret mot fjärrstridsmedlen 
kopplat till operationens behov. Resurser avdelas från samtliga försvarsgrenar vilket 
samordnas av luftstridkraftledningen. Dessa direktiv styr luftförsvarsfunktionen och 
de offensiva flygstridsoperationernas verksamhet på längre sikt (3 till 10 dygn).  
 
Dessa direktiv bryts sedan ned av ett operationscentrum, typ Air Operation Center 
(AOC), vilket ger ut uppgifter till de disponibla förbanden. Orderna från 
operationscentren bör styra uppgifter och bredduppgifter ett till två dygn framåt. 
Under detta operationscentrum bör en försvarsgrensöverstigande insatsledning 
inrättas. Den realtidsleder förband från samtliga försvarsgrenar enligt 
                                                 
199 Denna TMD-styrgrupp kan motsvaras av de i ”Försvarsmaktens strategi för Forskning och 
Teknikutveckling” från 2002 föreslagna temagrupperna.  
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operationscentrums styrningar. Den skall inhämta omvärldsläget från ett gemensamt 
sensornät beordra insatser med tillgängliga bekämpningsenheter i realtid. 
Insatsordern skall kunna ges direkt till en skjutande enhet utan att passera olika 
hierarkiska nivåer. På motsvarande sätt skall sensorer kunna styras i realtid oavsett 
nivå och tillhörighet.  
 
Inom JTF, JFACC och AOC krävs JTAMD-celler med JTAMD -utbildad personal 
som stöd i planeringsprocessen på respektive nivå. För insatsledningen av 
förbanden finns utbildade JTAMD-insatsledare .  
 
Mellan å ena sidan den försvarsgrensöverskridande realtidsledningen och andra 
sidan sensorerna samt de skjutande enheterna bör en mellannivå lösa vissa 
uppgifter. Den beskrivna stödstrukturen skall inte delt a i de direkta insatsbesluten 
utan ses som en reservnivå när central ledning försvåras eller omöjliggjorts. Det 
skall även finnas en inbyggd redundans där de enskilda bekämpningsenheterna skall 
kunna uppträda autonomt med hjälp av ett fritt informationsflöde.  
 
Grundorganisationens  uppgift är att stödja insatsförbanden för att nå de uppställda 
taktiska och tekniska målsättningarna. Grundorganisationen lär även 
fortsättningsvis koordineras på centralnivå. Inom denna GRO-ledande enhet på 
Högkvarteret bör det inrättas en verksamhetsledande grupp som tilldelar resurser 
till förbandsproduktionsnivå syftande till att stödja insatsförbanden. Gruppen som 
koordinera dessa resurser måste ha tillräcklig kunskap inom JTAMD-området för 
att göra de rätta avvägningarna.  
 
Förbandsproduktionsnivån omfattar flygflottiljer, marinbaser, armégarnisoner, 
skolor och provplatser. Ur praktisk synvinkel är det svårt att samla marinförband, 
flygförband, luftvärnsförband, kommunikationsenheter och sensorförband på ett 
och samma ställe. En realistisk kompromiss bör vara tre olika plattformar för den 
inledande kompetensuppbyggnaden. En av utbildningsplattformarna bör vara 
huvudplattform inom funktionen. På huvudplattformen bör taktikutvecklingsgrupp 
JTAMD lokaliseras, vidare bör man där utbilda JTAMD-celler på stabsnivåer, 
JTAMD-insatsledare, JTAMD-sensorförband och JTAMD-ledningsförband.  
 
Den andra plattformen är centrerad kring flygförbanden, eftersträvansvärt vore att 
lokalisera luftvärnsutbildningen på samma plattform. För att skapa en naturlig och 
enkel övningsverksamhet på daglig basis mellan de flygburna och de markbaserade 
komponenterna bör man överväga en utbildningsmodell där de båda utbildas på 
Flygvapnets förband. Flygvapnets skolor och flottiljer bör utökas med 
luftvärnsenheter för utbildning av långräckviddiga luftvärnsförband. Principen är 
under införande i Norge varför erfarenheterna där bör styra den svenska 
utformningen. Utan samövning på daglig basis i fred blir det troligtvis mycket svårt 
att samordna striden mot luftmål i ett skarpt läge. De beredskapstider som tidigare 
nämnts medger inte tid för samövning innan förbanden sätts in för att lösa skarpa 
uppgifter.  Kan luftvärnsförbandsutbildningen inte lokaliseras till flygflottiljen bör 
det etableras ett intimt samarbete mellan flygflottiljen och någon armégarnison med 
luftvärnsutbildning.  
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På marinplattformen utbildas marinens JTAMD-enheter så som marina 
ledningsförband, ytattackförband och ubåtsförband. 
 
En provplats som medger skarp övningsverksamhet mot kryssningsrobotar och på 
sikt även ballistiska robotar är nödvändig för att uppnå tillräcklig förmåga på våra 
insatsförband. FMV:s provplats RFN uppfyller många av dessa krav. RFN:s 
potential kan ökas genom ett utökat samarbete med raketskjutplatsen ESRANGE. 
RFN och ESRANGE kan mycket väl bli centrum för ett gemensamt europeisk 
JTAMD-försvar.   
 

8.7 UTVECKLING AV KOMPETENSER OCH 
KUNSKAPSOMRÅDEN 

Kompetensuppbyggnaden bör ske med varierande djup. Först krävs en 
kunskapsuppbyggnad med ett större djup inom vissa taktik- och teknikområden 
riktad mot vissa grupper. Med denna kunskapsuppbyggnad som grund sprids 
kunskapen inom Försvarsmakten och andra totalförsvarsorganisationer. Den 
djupare kunskapsuppbyggnaden koncentreras till; 

- teknologier kring kryssningsrobotar, speciellt styrsystemen, 
- teknologier kring ballistiska robotar, speciellt kroppars rörelse i tre 

dimensioner, värmelära, ”hit to kill”-system, 
- teknologier kring spridningssystem för NBCR-stridsmedel och 
- atmosfärprediktion vid insats med långräckviddiga vapensystem. 

 
Målgruppen för denna djupare kunskap är styrgrupp JTAMD och 
taktikutvecklingsgrupp JTAMD. Vidare krävs goda kunskaper för dem som verkar 
inom demostratororganisationen samt de olika JTAMD-ledningsgrupperna inom 
insatsorganisationen. Även de som inte direkt verkar inom JTAMD-organisationen 
bör ges en översiktlig baskunskap om JTAMD-området.  
 
I det inledande arbetet med kompetensuppbyggnaden är det viktigt att inte splittra 
upp resurserna på ett flertal instanser och orter. Utbyte med civila industrier och 
universitet är också av största vikt. Inom landet finns ett flertal civila företag och 
universitet som jobbar med bl.a. rymdforskning vilket kan bidra till 
kunskapsuppbyggnaden om ballistiska robotar.  
 
Utbyten med internationella organisationer som arbetar inom området är av största 
betydelse. Exempel på dessa samarbetsorganisationer kan vara den 
tysk/holländska/amerikanska JTAMD-insatsgruppen EADTF, NATO:s TMD-
plangrupp eller MDA i USA. Deltagande vid internationella JTAMD-övningar är en 
del av kunskapsinhämtningen. Att delta som observatör på övningar som ”Joint 
Optic Windmill” och ”Roving Sand” är två goda ansatser att öka vår kunskapsnivå. 
På sikt bör vi utveckla en egen övningsserie inom området. 
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9 SLUTSATSER 
Aktörer som disponerar fjärrstridsmedel ges möjlighet att påverka en motståndare 
på betryggande avstånd, en situation med säkra baser vilka försvararen inte kan 
påverka.  
 
Under Vietnamkriget kunde USA:s B-52:or nyttja säkra baser utom räckvidd för 
motståndarens offensiva motverkan. En begränsad motverkan kunde endast ske i 
närhet av de aktuella bombmålen av vissa defensiva system.  
 
Kryssningsrobotar och ballistiska robotar är ett annat exempel på fjärrstridsmedlens 
inverkan på en försvarare. Skillnaden mot B-52: an är de obefintliga möjligheterna 
till motverkan. Motståndaren måste i detta fall bekämpa ett vapen med extrema 
prestanda vad avser upptäcktsmöjlighet och fart. I motsats till vietnameserna hade 
Israel inga möjligheter till motverkan mot Saddam Husseins robotattacker 1991. 
Robotkriget mot Israel blev ett brutalt uppvaknande för västvärlden när man insåg 
konsekvenserna av att dessa teknologier spridits till nya aktörer.  
 
Många bävar för konsekvenserna när dessa aktörer, våldsregimer eller terrorister, 
förfogar över dessa teknologier i kombination med massförstörelsevapen. Vissa 
hävdar att när detta inträffar kommer 11 september händelserna att förpassas till de 
lägre divisionerna. Dessa aktörer kanske inte har direkt globala ambitioner utan 
strävar efter regional dominans genom att hålla andra aktörer från regionen. Ett 
svenskt engagemang i en avlägsen region syftande till att motverka 
konfliktspridning kan medföra ett realtidshot mot vår nation.  
 
Sverige saknar i dagsläget ett relevant försvar mot kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar trots omfattande investeringar (ur ett svenskt perspektiv) i JAS 39 systemet.  
 
Uppsatsen visar att ett försvar mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och 
ballistiska robotar ställer extrema krav på de ingående systemen.  
 
För att skapa ett relevant kryssningsrobotförsvar där motståndaren förväntas 
använda massförstörelsevapen krävs att de ingående sensorerna kan upptäcka 
extremt små mål, med radarmålarea 0,01m2, på avstånd upp till 250 km från det 
skyddade området. För att kunna bekämpa dessa kryssningsrobotar med 
massförstörelsestridsdel krävs bekämpningssystem med extrem räckvidd. För att 
minimera effekterna av en distansspridning av biologiska stridsmedel krävs 
bekämpningssystem med räckvidder över 100 km. För att kunna bekämpa upptäckta 
mål bortom horisonten krävs ett nätverkskoncept som medger överföring av data 
mellan sensorer och avfyrade robotar. Efter den inledande målinvisningen skall 
robotens målsökare överta målföljningen i slutet av banan, målsökaren skall medge 
följning av ett mål med en radarmålarea på 0,01m2. Har motståndaren förmåga att 
sätta in mängdanfall krävs flera försvarsskikt med ett punktmålssystem med hög 
mättnadsnivå som sista utpost. Sensorer, bekämpningssystem och 
ledningsfunktioner bör sammanlänkas genom ett nätverkskoncept som snabbt och 
flexibelt överför information horisontellt och vertikalt, oberoende nivå. Information 
och beslut får inte fördröjas av hierarkiska strukturer. Den snabba 
händelseutvecklingen kräver flexibla strukturer för att möta uppkomna hot.  
”Stridsgrupper” kan bildas med en specifik uppgift under korta sekvenser. 
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Ett försvar mot ballistiska robotar kräver system som närmar sig det teknologiskt 
möjliga. Det krävs bekämpningssystem som kan bekämpa mål med hastigheter upp 
till 5000 m/s på höjder upp till 700 km. För att hindra restnedfall vid en 
bekämpning av en ballistisk robot med massförstörelsevapen krävs träff av en ”hit 
to kill”- robot, en robot som direktträffar den ballistiska roboten och eliminerar 
massförstörelsevapnen med kinetisk energi. Träffen bör ske på en höjd över 15000 
m, höjder mellan 40000 m till 100 000 m är eftersträvansvärda. För att öka 
förvarningstiderna krävs sensorer som kan övervaka potentiella 
avskjutningsområden och extrema höjder. För att öka tiderna för beslut och 
motverkan krävs samma typ av nätverkskoncept som för försvaret mot 
kryssningsrobotar.  
 
Dessa tekniska krav skall därefter transformeras till ett taktiskt koncept som 
omfattar flygstridskrafter, markstridskrafter, marinstridskrafter, rymdresurser och 
”cyberspace”-teknologier. Konceptet sträcker sig över stora volymer och ytor där 
mark och havsområden omfattas. Striden kommer även att bedrivas utom och inom 
atmosfären. 
 
Min uppsats förordar följande taktiska koncept vilket jag benämnt Fjärrstridsförsvar 
2020. 
För att möta hotet nyttjas hela operationsdjupet. För detta används offensiva 
komponenter nära eller över motståndarens territorium. Defensiva delar 
möter robotar som inte har bekämpats av de offensiva systemen. Genom 
passiva åtgärder minimeras effekten av motståndarens  insatser.  
 
De offensiva insatserna utförs mot motståndarens mark-, flyg-, ytfartygs- och 
ubåtsbaserade vapenplattformar med flyg- och marinstridskrafter. Misslyckas 
de preventiva insatserna bekämpas de startande robotarna med framskjutna 
flygburna robot- eller lasersystem.  
 
För att skapa ett djup på bekämpningsområdet påbörjas bekämpning redan i 
anflygningsfasen. Hotrobotar som uppträder inom atmosfären bekämpas med 
flygstridskrafter, marina luftvärnssystem och markbaserade luftvärnssystem. 
Dessa system har förmåga att bekämpa mål bortom horisonten med stöd av 
flygburna sensorer. Hotrobotar som uppträder i yttre atmosfären eller utanför 
atmosfären kan bekämpas av frambaserat högkvalificerat mark- eller 
fartygsluftvärn.  
 
Det sista försvarsskiktet består av punktmålssystem. Prestandan på dessa 
punktmålssystem varierar med det aktuella hotet. 
 
De passiva åtgärderna syftar till att minimera effekten av en insats, exempelvis 
larmning av civilbefolkningen, skenmålsåtgärder och riskreducering. 
 
Ledningen av de offensiva, defensiva samt de passiva insatserna koordineras 
centralt. Ledningen utförs enligt principerna för ett nätverksförsvar och är 
interoperabelt för att kunna ta emot allierade sensorer och 
bekämpningssystem.  
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Sensorerna för upptäckt finns över hela ytan. För att understödja de offensiva 
operationerna och för att lämna underlag för larmning finns långräckviddiga 
radarsystem och rymdbaserade IR-sensorer. Efter den första förvarningen 
påbörjas målföljning av mer exakta sensorer som lämnar måldata till 
bekämpningsystemen. För att kunna påbörja bekämpning av mål på lägsta 
höjd på långa avstånd används flygburna sensorer som kan ge måldata 
bortom horisonten. 
 
Genom att analysera de tekniska kraven på ett försvar mot fjärrstridsmedel och hur 
ett koncept kan utformas bedömer jag att Sverige ej kan bygga upp ett eget 
försvar utanför ett internationellt samarbete.  
Mitt ställningstagande grundas på två huvudsakliga hinder. Först vår ekonomiska 
förmåga att bygga upp ett eget heltäckande försvar och därefter kraven på 
koordinerade insatser mot ett anfall.  
 
Sverige kommer aldrig att kunna bekosta ett komplett försvar mot 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Även en lägre ambitionsnivå med ett 
kryssningsrobotförsvar kräver avsevärda investeringar.   
 
Den andra aspekten berör konsekvenserna vid en insats mot fjärrstridsmedel och 
eventuellt restnedfall, dvs. en bekämpad robot med massförstörelsevapen mot en 
nation kommer att påverka andra nationer. En robot avfyrad från Nord-Afrika mot 
Tyskland kan kräva sensorer i Italien och bekämpningssystem i Österrike. En 
lyckad insats mot en robot med massförstörelseeffekt kan resultera i ett restnedfall i 
Frankrike med långtgående konsekvenser. Detta scenario kan även överföras till 
Sverige där avfyringsområdet är området kring Persiska Viken och målet är 
London. Ett framtida försvar kräver ett långtgående samarbete mellan länderna i det 
aktuella området som skall försvaras, det krävs planering kring gruppering av 
ingående enheter samt regler för vart inkommande robotar skall bekämpas för att 
minimera skadorna för risknedfall.  
 
Trots detta konstaterande kräver den inledande frågeställningen att uppsatsen 
beskriver utformningen av ett svenskt försvar mot fjärrstridsmedel utanför 
respektive inom ett internationellt samarbete. Min utformning av ett försvar mot 
fjärrstridsmedel omfattar därför fyra olika nivåer.  
 
Nivå 0 bygger på faktumet att regeringen ställer krav på ett försvar mot 
fjärrstridsmedel just nu. Det innebär att Försvarsmakten enligt resonemanget bör 
skapa en struktur där våra nuvarande system eller system som anskaffas intill 2005 
ingår. Den beskriva ambitionsnivå förväntas bekämpa enstaka ( 2-3 st) 
kryssningsrobotar: 

- med hastigheter under 300 m/s, 
- med radarmålareor större än 0,1m2  , 
- på avstånd mindre än 100 km från skyddsobjekten, 
- och mot ett mycket begränsat område (Stor-Stockholm), 
- där även offensiva insatser kan utföras mot flygplan, ytfartyg och 

ubåtar som förväntas bära kryssningsrobotar. 
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Denna struktur kan ses som en interimslösning intill det att den säkerhetspolitiska 
situationen medger ett samarbete inom ett försvar mot fjärrstridsmedel. Inom 
interimslösningen ingår studier och kunskapsuppbyggnad som en grund för 
framtida beslut och anskaffning. Att besluta sig för anskaffning av nya system utan 
en tillräcklig kunskapsbas anser jag som en klar risktagning med en uppenbar risk 
för resursslöseri. 
 
För ett framtida försvar inom ett internationellt samarbete har uppsatsen tagit 
hänsyn till de politiska ambitionerna. I regeringens regleringsbrev finns det endast 
belägg för ett försvar mot kryssningsrobotar. Dock beskriver försvarsberedningens 
rapport från 2001 vikten av att försvarssystemen följer utvecklingen av 
fjärrstridsmedlen. Mot denna bakgrund differentieras min utformning av det 
tilltänkta försvaret, dvs. ett internationellt samarbete där en ambitionsnivå (nivå 1) 
endast skall möta kryssningsrobotar och en utökad ambitionsnivå mot ballistiska 
robotar (nivå 2 och 3). 
 
Nivå 1 beskriver utformningen av ett försvar mot fjärrstridsmedel inom ett 
internationellt samarbete. Resurserna är både nationella och tillförda från allierade 
nationer. De nationella resurserna har komponenter för en egen grundläggande 
skyddsförmåga mot vissa hot, och infrastruktur för att ta emot och leda allierade 
resurser. Resurser från allierade nationer ökar förmågan att möta hotet över större 
ytor och förbättrar redundansen och uthålligheten. Den beskrivna ambitionsnivån 
förväntas hantera kryssningsrobotar: 

- med hastigheter upp till 1000 m/s, 
- med radarmålareor ned till 0,01m2  (endast mot robotar med 

hastigheter under 250 m/s) 
- och medger bekämpning på avstånd över 100 km från 

skyddsobjekten. 
 
Nästa ambitionsnivå med ett försvar mot ballistiska robotar är sin tur uppdelad i två 
nivåer (nivå 2 och 3). Utgångsvärdena beskriver olika varianter av ballistiska 
robotar. För att möta medeldistansrobotar krävs än mer kvalificerade system än 
systemen mot kortdistansrobotar. 
 
Nivå 2 beskriver vilka resurser som måste tillföras eller anskaffas inom ramen för 
ett internationellt samarbete för att uppnå en utökad ambitionsnivå och med dessa 
bekämpa hypersoniska kryssningsrobotar och korträckviddiga ballistiska robotar:  

- med hastigheter upp till 2000 m/s, 
- på höjder över 15000 m 
- och inom ett begränsat område. 

 
Slutligen Nivå 3 som beskriver vilka resurser som måste tillföras eller anskaffas 
inom ramen för ett internationellt samarbete för att ytterligare utöka ambitionsnivå 
och bekämpa ballistiska medeldistansrobotar: 

- med hastigheter upp till 5000 m/s, 
- på höjder mellan 45000-100000 m, 
- utrustade med skenmål av enklare typ 
- och inom ett större område. 
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Uppsatsen har endast ”skummat” på ytan inom ett mycket brett och komplext 
område. Under arbetet med uppsatsen har det konstaterats en enorm kunskapsbrist 
om det aktuella ämnet inom Försvarsmakten och andra totalförsvarsinstitutioner. 
Som ett absolut första steg på vägen mot ett svenskt försvar mot kryssningsrobotar 
och ballistiska robotar måste kunskapsnivån ökas i nyss nämnda organisationer. 
Inga beslut bör tas eller anskaffningar påbörjas innan det finns en acceptabel 
kunskapsnivå inom området.  
 
Kunskapsuppbyggnaden bör ske etappvis. Inledningsvis måste det skapas en 
koordinerade styrgrupp på strategisk högkvartersnivå för att samordna 
kunskapsuppbyggnaden, en delegering till taktisk nivå kan resultera i 
försvarsgrensrivalitet. Genom denna överordnande koordinering skapas goda 
förutsättningar för ett kunskapscentrum på taktisk nivå med uppgift att 
implementera det taktiska och tekniska konceptet till de ingående mark-, flyg-, 
marin- och ledningsförbanden. Den inledande uppbyggnaden på denna nivå bör 
begränsas till max två plattformar utöver kunskapscentrat, en marinplattform och en 
flygvapenplattform. Luftvärnsutbildningen bör inledningsvis lokaliseras till en 
flygvapenplattform. Den reducerade bredden under det inledande skedet bör 
underlätta en hög kvalitet på arbetet.  
 
Avgörande för att uppnå en relevant förmåga mot kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar är en omfattande övningsverksamhet. Tillfällen måste skapas där samtliga 
komponenter kan samövas i realtid, allt ifrån offensiva insatser, sensorer, defensiva 
insatser till passiva motåtgärder. Förutom simulerade scenarion krävs övningar mot 
verkliga måltyper i en fältmässig miljö. Att delta i internationella övningar inom 
området är en av garanterna för att man upprätthåller en relevant och hög kvalitet på 
förbanden.  
 
I ett framtida internationellt samarbete inom området har Sverige mycket goda 
möjligheter att erbjuda övningsmöjligheter inom området. Tillgången till robotfältet 
i Vidsel och raketskjutfältet i Esrange ger oss möjligheter i högsta världsklass. 
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Övergripande beskrivning av olika hotsystem 
 
 

 
 
BGM-109 Tomahawk 
Allmänt Amerikansk kryssningsrobot  
Räckvidd 1100 km FAS 
Fart Ca 250 m/s FAS 
Styrsystem TN  

TERCOM 
DSMAC 

FAS 

Stridsdel Konventionell  
Substridsdelar  
Kärnvapen 

FAS 

Radarmålarea 0,05m2 CDISS 
 

 

 
 
Kh-55, AS-15 Kent 
Allmänt Rysk kryssningsrobot  
Räckvidd 3000 km FAS 
Fart Ca 250 m/s FAS 
Styrsystem TN  

TERCOM typ 
FAS 

Stridsdel Konventionell ( endast version Kh-555) 
Kärnvapen 

FAS 

Radarmålarea 0,1 m2 FMV 
 

 

BGM-109 Tomahawk 
Bild: Federation of American Scientists

Kh-55 
Bild: Federation of American Scientists 
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AGM-129 
Allmänt Amerikansk kryssningsrobot 

signaturanpassad inom radar, akustik och 
IR-området.  

 

Räckvidd Ca 3000 km FAS 
Fart Ca 250 m/s FAS 
Styrsystem   
Stridsdel Kärnvapen FAS 
Radarmålarea 0,01 m2 CDISS 
 
 
Kh-101 
Allmänt Rysk kryssningsrobot under utveckling, 

enligt vissa källor signaturanpassad. 
 

Räckvidd 3000-5000 km FAS 
Fart Ca 250 m/s FAS 
Styrsystem TERCOM typ 

DSMAC typ  
Tv-målsökare i slutfasen  

FAS 

Stridsdel Konventionell 
Kärnvapen 

FAS 

Radarmålarea 0,01 m2 Jane’s 
Missile 
and 
Rockets. 
FMV. 

 
 
ARRDM 
Allmänt Amerikansk hypersonisk 

kryssningsrobot under 
utveckling 

 

Räckvidd 1100 km Janes 
Fart Mach 6.0 i banfas 

1200 m/s i målfas 
Janes 

Styrsystem TN 
GPS 

Janes 

Stridsdel 115 kg Janes 

AGM-129 
Bild: Federation of American Scientists 
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AGM-158 
Allmänt Amerikansk attackrobot  
Räckvidd 500 km Janes 
Fart Ca 250 m/s  
Styrsystem GPS 

Tröghetsnavigering 
IR-målsökare i slutfasen 

FAS 

Stridsdel HE 
Bunkerpenetrerande stridsdel 

Janes 

 
 

 
 

 
Kh-22, AS-4 
Allmänt Rysk 

attackrobot/kryssningsrobot, 
i tjänst sedan 70-talet. 

 

Räckvidd 460-500 km FAS 
Fart 1000 m/s FAS 
Styrsystem TN 

Aktiv radar 
FAS 

Stridsdel Konventionell  
Kärnvapen 

FAS 

 
 

AGM-158 
Bild: Federation of American Scientists 

Kh-22, AS-4 
Bild: Federation of American Scientists 
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Aerosonde 
Allmänt Mini-UAV med extrem räckvidd.  
Räckvidd 3000 km eller 30 timmar Aerosonde 

Robotic 
Aircraft 

Fart 18-32 m/s Aerosonde 
Robotic 
Aircraft 

Styrsystem GPS Aerosonde 
Robotic 
Aircraft 

Stridsdel 2 kg Aerosonde 
Robotic 
Aircraft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerosonde 
Bild: Aerosonde Robotic Aircraft 
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SS-X-26 Tender, Iskander-E 
Allmänt Nyutvecklad rysk korträckviddig ballistisk 

robot för precisionsbekämpning 
 

Räckvidd 420 km  
troligtvis över 500 km 

FAS och 
FMV, (Per-
Håkan 
Andersson) 

CEP 10-30 m Janes 
Styrsystem GPS/GLONASS 

Tröghetsnavigering 
Möjligtvis en IR-målsökare för 
slutfasstyrning. 

Janes 

Stridsdel Konventionell stridsdel 
Substridsdelar  
FAE  
Bunkerpenetrerande stridsdel  
EMP 
Särskild splitterstridsdel för att slå ut 
radarstationer.  

Janes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS-X-26 Tender/Iskander-E 
Bild: Federation of American Scientists 
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SS-1 SCUD B/C/D 
Allmänt Ursprungligen rysk korträckviddig 

ballistisk robot. Uppgraderad i ett flertal 
versioner hos ett flertal länder. 

 

Räckvidd B- 300 km 
C-575-600 km 
D-700 km 

FAS 

CEP Ca 1000 m.  
Styrsystem Tröghetsnavigering FAS 
Stridsdel Konventionell 

Kärnvapen 
Kemiska stridsmedel 
FAE 
Substridsdelar 

FAS 

 
 
 
 

 
Shehab 3 
Allmänt Iransk medeldistansrobot troligtvis 

utvecklad med hjälp av nordkoreanska 
tekniker. 

 

Räckvidd 1350-1500 km FAS 
CEP Tusentals meter FAS 
Styrsystem Tröghetsnavigering FAS 
Stridsdel 800-1200 kg FAS 
 
 

SS-1 SCUD 
Bild: Federation of American Scientists 

Shehab 3 
Bild: Federation of American Scientists 
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Shehab 5 
Allmänt Iransk inter-medeldistansrobot under 

utveckling 
 

Räckvidd 3,500-4,300 km (2-steg) 
4,000-4,300 km (3-steg) 

FAS 

CEP Okänd  
Styrsystem Tröghetsnavigering FAS 
Stridsdel 750-1000 kg FAS 
 
 
 

Shehab 5 tros ha stora likheter med den 
nordkoreanska Taepo Dong-2 
Bild: Federation of American Scientists 
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Ordlista och begreppsförklaring 
 
Accelerometer Instrument för mätning av acceleration. I princip kan 

accelerationen bestämmas genom upprepade 
bestämningar av läget som en funktion av tiden. 

 
Akan   Automatkanon 
 
AMRAAM “Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile”, 

amerikansk utvecklad jaktrobot. 
 
Anflygningsfas Efter avfyring påbörjar kryssningsroboten sin flygning 

mot målet. Huvuddelen av flygningen benämns 
anflygningsfasen, vid målet övergår denna i målfasen. 

 
AOC “Air Operations Center”, insatsledning för 

luftstridskrafterna inom NATO, lyder under JFAAC. 
 
AWACS-systemet ”Airborne Warning and Control System”, amerikanskt 

radarspaningsflygplan med möjlighet att leda insatser i 
luften.  

 
Bantopp I det här fallet den högsta punkten sett från jordytan en 

ballistisk robot har under sin bana mot målet. 
 
Banvinkel.  I det här fallet den kurs den ballistiska roboten har. 
 
Beslutscykler En processen som omfattar upptäckt av mål via 

överväganden till beslut om insats, insats och slutligen 
utvärdering av en insats. 

 
BM/C3I “Battle Management/Command, Control, 

Communications, Computers, Intelligence”, amerikanskt 
ledningskoncept för ett “missilförsvar”. 

 
Bomblets   Sub-stridsdelar.  
 
CEP ”Circular Error Probability”, begrepp för  

träffsannolikhet inom en viss area, exempelvis att 50% 
av robotarna hamnar inom denna radie. 

 
DARPA “Defense Advanced Research Projects Agency”, 

amerikansk forskningsorganisation. 
 
EMV “Ericsson Microwave System” svenskt 

försvarsmaterielföretag. 
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FOI  Totalförsvarets Forskningsinstitut. 
 
FTK Flygtaktiskt Kommando, del av högkvarterets operativa 

insatsledning med huvuduppgift att leda 
luftstridskrafterna. 

 
GLONASS  Rysk motsvarighet till GPS 
 
GPS ”Global Position System”, amerikanskt satellitbaserat 

positioneringssystem. 
 
Invisat   Samma som målinvisning. 
 
IRBM ”Intermediate Range Ballistic Missile”, samlingsbegrepp 

på ballistiska robotar med räckvidder mellan 3000 till 
5500 km. 

 
JFAAC “Joint Force Air Component Commander”, stab inom 

NATO som under JTF leder luftstridskrafterna. 
 
JSTAR “Joint Surveillance Target Attack Radar System” 

amerikanskt luftburet radarsystem som kan upptäcka 
markmål 

 
JTF “Joint Task Force”, operativ ledningsstab inom NATO, 

samordnar strid mellan flyg, marin och 
markstridskrafter.  

 
JTAMD ”Joint Theatre Air and Missile Defense”. Ett försvar mot 

fjärrstridsmedel omfattande både flygplan och robotar. 
De ingående komponenterna utgår från samtliga 
försvarsgrenar.  

 
JTIDS Joint Tactical Information Distribution System, 

amerikansk ledningsarkitektur. Systemet skall 
möjliggöra informationsutbyte mellan olika aktörer inom 
ett visst område, oberoende försvarsgren.  

 
 
MDA ”Missile Defense Agency”, amerikansk organisation 

som koordinerar all verksamhet inom det framtida 
”missil försvaret”.  

 
MRBM ”Medium Range Ballistic Missile”, samlingsbegrepp på 

ballistiska robotar med räckvidder mellan 1000 till 3000 
km. 
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Multimålsökare  För att förbättra mållåsningen och ytterliggare öka 

precisionen kan man använda sig av två olika målsökare 
inom olika frekvensområden, exempelvis radar och IR. 

 
Målbana  I det här fallet den anflygande hotrobotens hela bana, 

dvs. från avfyring till träff i målet 
 
Målfasen Den sista delen av en hotrobots bana, dvs. sista delen 

inom det aktuella målet. 
 
Målföljningsradar Radar som möjliggör målföljning, se 

målföljningssystem. 
 
Målföljningssystem För att ett bekämpningssystem skall kunna bekämpa ett 

mål krävs att systemet kan upptäcka målet, efter det att 
målet upptäckts påbörjas målföljning. När tillräckliga 
data om målet erhållits med hjälp av 
målföljningssystemet kan bekämpningssystemet påbörja 
bekämpningen.  

 
Målinvisning Målutpekning till en bekämpande enhet från en 

ledningsenhet vilken har en övergripande lägesbild. 
Målinvisningen sker med utgångspunkt från vart de 
skyddade objekten finns och vilka mål som är 
prioriterade.  

 
Mållåsning  Vissa robotar anflyger fram mot ett tidigare beräknat 

målläge. I slutet av bana kan roboten genomföra en 
”mållåsning” med en mer noggrann målsökare för att 
öka precisionen.  

 
NBCR-stridsdel. Nukleära, Biologiska, Kemiska och Radiologiska 

stridsmedel. 
 
NBC-vapen  Nukleära, Biologiska och Kemiska stridsmedel 
 
OPIL Operativa insatsledningen. Den funktion i högkvarteret 

som leder operativa och taktiska insatser. 
 
Patrullbanor Jaktflygplan som patrullerar i luften för att minska tiden 

från order till insats. Man sparar tid genom att slippa 
starta från en flygbas. Detta förfarande begränsar dock 
flygförbandets uthållighet. 

 
Radarmålarea Den reflekterande radarenergin från ett visst föremål 

utifrån dess formgivning i en viss riktning. Kan variera 
med frekvensen på radarenergin. 
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RCS  Eng: “Radar Cross Sektion.”  Sv.: Radarmålarea.  
 
SEAD “Suppression of Enemy Air Defense”, amerikanskt 

koncept för att trycka ned och bekämpa motståndarens 
luftvärn 

 
Signalsökande  En målsökare som styr in en robot mot målet med hjälp 

av signaler från målet, vanligtvis är målet en sändande 
radarstation. 

 
 
SIS Signalspaning 
 
SRBM ”Short Range Ballistic Missile”, samlingsbegrepp på 

ballistiska robotar med räckvidder upp till 1000 km. 
 
STRIC  Benämning på det svenska luftförsvarets ledningscentral. 
 
Sub-stridsdelar  En robots stridsdel kan i vissa fall bestå av en mängd 

mindre stridsdelar som sprids vid målet. Vissa är 
utformade att bära och sprida biologiska och kemiska 
stridsmedel. Vissa substridsdelar har en viss intelligens 
för att själv söka upp ett mål. 

 
TMD ”Theatre Missile Defence”, amerikansk benämning på 

ett “missilförsvarskoncept” som skyddar en operation 
eller ett antal länder, typ vissa delar av Europa. En lägre 
ambitionsnivå än det nationella 
“missilförsvarskonceptet” (NMD) som är tänkt att 
skydda hela USA. 

 
TN Tröghetsnavigeringssystem. System som fastställer en 

farkosts position genom kontinuerlig positionskontroll 
baserad på mätning av en farkosts accelerationer och 
matematisk omvandling av dessa till hastighet, 
färdriktning och färdad distans. 

 
Zonrör Funktion på en jaktrobot eller luftvärnsrobot som utlöser 

robotens stridsdel utan att roboten direktträffar målet. 
Detta möjliggörs med hjälp av en laser eller radar som 
beräknar detonationstidpunkt om roboten missar målet. 


