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Sammandrag

Den svenska UAV-utvecklingen har visat sig ha en begränsad spårbarhet till

Försvarsmaktsidé 2020 (FMI 2020). Genom att undersöka vilka uppgifter

UAV:er kan komma att lösa på framtidens stridsfält vid ett väpnat angrepp på

Sverige (strategisk typsituation 1) avser denna uppsats lämna ett bidrag till att

öka kopplingen mellan den svenska UAV-utvecklingen och FMI 2020.

I uppsatsen lämnas förslag på definition och indelning av UAV:er samt redo-

görs för erfarenheter från den globala UAV-utvecklingen.

Dessa erfarenheter analyseras mot den svenska viljan på framtidens stridsfält

vid försvar mot väpnat angrepp i form av den framtida stridens karaktär, RMA

och STS 1. Av analysen framkommer vilka uppgifter som UAV:er kan komma

att lösa vid STS 1:

Taktisk- ,operativ- och
strategisk spaning

Reaktiv spaning Målspaning

Stridsfältsspaning Signalspaning Resultatspaning

Relä- eller basstation Transport av materiel NBC-indikering

Bekämpning av mark-,
luft- och ytmål

Luftbevakning i fast
system

Luftbevakning som
kapacitetsförstärkare

Måldata för bekämpning
av x-rb och TBM

Telekrigföring Målutpekning

Av dessa uppgifter bedöms reaktiv spaning, stridsfältsspaning, basstation och

luftbevakning i fast system vara mindre lämpliga för den svenska UAV-

utvecklingen.

Bland de återstående uppgifterna spås följande kunna ges prioritet i den svens-

ka UAV-utvecklingen: taktisk spaning, operativ spaning, målspaning, målut-

pekning, resultatspaning, NBC-indikering, telekrigföring, bekämpning av luft-

och markmål samt leverans av måldata för bekämpning av kryssningsrobotar.
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Nästa uppdrag obemannat ?

1. Inledning

Militära obemannade luftfarkoster är ingen nyhet.1 UAV:ers historia går ända

tillbaka till 1818 då den franske forskaren Charles Rozier tillverkade ett obe-

mannat luftballongssystem från vilket man kunde avfyra raketer.2 Utvecklingen

av UAV:er har sedan dess varit långsam och tog fart först 1982 efter det att

Israel, i Bekadalen, näst intill utraderat Syriens luftvärn. Israelerna sände

”lockfåglar” i form av UAV:er in över Bekadalen. Det syriska luftvärnet tände

upp sina radarsystem och de israeliska attackflygplanen, som följde bakom

UAV:erna, kunde på de tre första timmarna av kriget slå ut 17 av Syriens 19

SA-6 luftvärnsställningar.3

Israels UAV-erfarenheter har tagits tillvara, utvecklats och tillämpats med

framgång av bland andra USA under konflikter som Gulfkriget, Bosnien och

Kosovo.4 Framgångarna har blivit starten på en intensiv utveckling av UAV:er

samt bidragit till att UAV:er idag är allmänt erkända och accepterade inom

huvuddelen av världens militära hierarkier och politiska etablissemang. 5

Jämfört med det bemannade flygets utveckling har den svenska UAV-

utvecklingen varit måttlig. UAV:er används idag i begränsad omfattning för

taktisk spaning inom arméns brigader (Ugglan) samt för prov och försök inom

marinens amfibiebrigad (mini-Vanguard).6 Den snabba teknikutvecklingen

tillsammans med den intensiva internationella UAV-utvecklingen innebär

emellertid att inom en nära framtid finns möjligheter för anskaffning av ytterli-

gare taktiska spanings-UAV:er samt UAV:er för mer kvalificerade uppgifter.

                                                
1 Fortsättningsvis används den internationella benämningen på obemannade luftfarkoster, UAV
(Unmanned Air Vehicle).
2 Shaker Steven M, War without men, (New York, Pergamon Brasseys, 1998), s 19.
3 Nougier A, Övlt i franska Flygvapnet, Next mission unmanned, Royal Air Force Power Revi-
ew nr 4, 1999.
4 Ibid.
5 Ibid
6 Obemannade flygande system i Försvarsmakten, HKV skr 35 801:73954, 00-11-14.
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I världen finns eller utvecklas UAV:er för:7

• operativ och strategisk underrättelseinhämtning

• eldledning och målutpekning

• telekrig (störning, skenmål och remsor)

• samband (relä eller basstation)

• attackuppgifter (mark- och sjömål)

• luftförsvarsuppgifter.

Den intensifierade internationella UAV-utvecklingen, svensk industris kom-

petens inom flyg- och informationsteknologiområdet samt det faktum att

UAV:er numera är militärt accepterade innebär att vi sannolikt bara sett början

på UAV-utvecklingen i Sverige. Ett exempel på det genombrott UAV:er kan få

i Sverige är hur Israels inställning har förändrats:8

Från: Varför UAV?

Till: Varför inte UAV?

Försvarsmakten går i och med ominriktningen in i en ny värld där förändrade

uppgifter, breddad hot- och riskbild samt en helt ny syn på framtidens stridsfält

ställer nya krav på försvaret.9 Faktum är att ominriktningen inneburit att den

svenska UAV-utvecklingen redan börjat ta fart. Ett tecken på detta är att det i

Försvarsmakten nu pågår fjorton studier, sju forsknings- och teknikprojekt och

tretton internationella samarbetsprojekt samt sju industri- och högskoleprojekt

utanför Försvarsmakten. 10 Internationellt är mönstret det samma. UAV-

området genomgår en explosionsartad utveckling och är en av flygindustrins

                                                
7 Teknisk - Strategisk studie av obemannade luftfarkoster, UAV. FOA dnr 97-524/S, 1997-02-
07.
8 Ibid
9 Försvarsmaktsidé och målbild- FMI 2020 Rapport 4, HKV skr 23 210:61977, 2000-03-01.
10 Kartläggning av verksamhet inom UAV-området, Bilaga1 till HKV skr 35 801:73954, 00-11-
14.
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snabbast växande marknader med en årlig omsättning på 100-tals miljoner

dollar!11

Sverige har ännu inte hunnit bygga upp en UAV-organisation samt har begrän-

sad erfarenhet och kompetens inom området. Därför sker utvecklingen för när-

varande utan direkt styrning och viljeinriktning. Risken finns att tekniken och

industrin driver utvecklingen och att Försvarsmakten efterhand försöker finna

uppgifter och verksamhetsområden för UAV:er.12 I Försvarsmaktens nyligen

tillsatta arbetsgrupp UAV:s (AG UAV) första rapport står att läsa:

”Armén har anskaffat system Ugglan och Marinen har en teknikdemon-

strator under anskaffning för Amfibiebrigaden. Några studier finansierade

genom forskning och teknologiutveckling pågår. FMV är engagerat på

många håll, FOA och FFA bedriver ett antal studier och forskningsprojekt

inom området. Svensk industri börjar se möjligheter inom UAV-området

och driver därför en del egna tankar om utveckling. Utöver detta förekom-

mer ett stort antal internationella kontakter. Sammantaget bedöms dock

spårbarheten till FMI 2020 vara begränsad och styrningen av UAV-

verksamheten vara bristfällig. ”13

Av rapporten framgår vidare att visioner och strategi för UAV-system måste

tas fram genom en långsiktig satsning på praktiska systemerfarenheter och fö r-

bättrad kunskapsbas genom studier, forskning och försök. En C-uppsats kan

inte utgöra grunden till en strategi och vision inom detta omfattande område

men den kan förhoppningsvis lämna ett bidrag i arbetet mot en ökad spårbarhet

till Försvarsmaktsidé 2020 (FMI 2020).

                                                
11 Askeliden Jan-Ivar, UAV är dagens militära modeord ”Modellplanet ” tas på allvar. FOA
tidningen, nr 3 juni 1995.
12 Intervju med Övlt Bengt Wicander, FMV, 2000-11-13.
13 Obemannade flygande system i Försvarsmakten, HKV skr 35 801:73954, 00-11-14, s 4.
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1.1  Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka uppgifter UAV:er kan komma

att lösa på framtidens stridsfält inom ramen för en av de tre strategiska typsitu-

ationerna i FMI 2020 (STS 1). Vidare görs en ansats till bedömning om någon

eller några av uppgifterna till UAV:er i STS 1 inte är lämpliga för den svenska

UAV-utvecklingen. Uppsatsen skall därmed ses som ett bidrag till utveckling

och eventuell anskaffning av UAV:er mot operativa förmågor och målbilder

enligt FMI 2020. Frågeställningarna för att nå detta syfte är:

• Vad är en UAV?

• Vilka uppgifter kan UAV:er lösa?

• Vilka uppgifter kan UAV:er lösa i STS 1?

• Finns uppgifter till UAV:er i STS 1 som inte är lämpliga för den svenska

UAV-utvecklingen?

UAV:er är komplexa system som kan lösa en mängd olika uppgifter och syftet

är inte att i detalj redovisa samtliga dessa uppgifter utan mer att övergripande

försöka koppla ihop UAV:ers uppgifter och utveckling med FMI 2020 genom

STS 1.

1.2  Avgränsningar

I syfte att identifiera uppgifter för UAV:er inom ramen för FMI 2020 används

en av de tre strategiska typsituationerna i POM 2 (Projekt Ominriktning 2). De

strategiska typsituationerna är visserligen under omarbetning men används

trots detta för att uppsatsen skall grundas på en nu gällande och fastställd typ-

situation. UAV:er vägs därmed mot samma kriterier som övriga materielpro-

jekt i Försvarsmakten.

Grunden för Försvarsmakten är förmågan till kvalificerad väpnad strid14 och

fokus i uppsatsen ligger därför på att, ur ett operativt och taktiskt synsätt, un-

dersöka UAV:ers uppgifter vid försvar mot väpnat angrepp. STS 1 är den typ-

                                                
14 Försvarsmaktsidé 2020 Rapport 3, HKV skr 23 210:65117, 1999-05-19, s 111.
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situation som behandlar väpnat angrepp och som ligger till grund för de övriga

typsituationerna, därför används STS 1 i uppsatsen. Valet av STS 1 innebär att

UAV:er vid internationella insatser inte kommer att behandlas.15

Styrda bomber, markrobotar och kryssningsrobotar har flera egenskaper ge-

mensamma med UAV:er men behandlas inte som UAV:er.16

1.3   Metod och disposition

Avsikten med uppsatsen är att inledningsvis definiera begreppet UAV och att

genom andra länders erfarenheter identifiera vilka möjlighet och begränsningar

som finns med UAV:er. Detta görs för att kunna redovisa en teoretisk samman-

ställning över vilka uppgifter som är möjliga att ställa till UAV:er oberoende

av scenario.

Därefter visualiseras den svenska viljan på framtidens stridsfält genom be-

skrivningar av den framtida stridens karaktär, Revolution in Military Affairs

(RMA) och STS 1. När den scenariooberoende förteckningen över möjliga

uppgifter till UAV:er ställs mot den svenska viljan på framtidens stridsfält fa l-

ler en del uppgifter ifrån och kvar blir uppgifterna till UAV:er i STS 1.

Dessa uppgifter konfronteras med den framtida stridens karaktär, historiska

erfarenheter samt UAV:ers möjligheter och begränsningar i syfte att identifiera

uppgifter som stärker respektive försämrar sitt berättigande inom STS 1. Av-

slutningsvis diskuteras dessa uppgifter för att främst finna om någon eller någ-

ra av uppgifterna inte är lämpliga för den svenska UAV-utvecklingen men

även för att se om någon av uppgifterna skulle kunna ges prioritet.

Genom detta tillvägagångssätt är förhoppningen att kunna identifiera vilka

uppgifter som UAV:er kan lösa i STS 1 samt om någon eller några av dessa

                                                
15 Parallellt med denna uppsats skriver mj Per-Olov Andersson FHS om UAV:er vid interna-
tionella insatser.
16 Teknisk – strategisk studie av obemannade luftfarkoster, UAV, FOA Dnr 97-524/S, 1997-02-
07, s 11.
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inte är lämpliga för den svenska UAV-utvecklingen. Vidare är även förhopp-

ningen att finna någon form av tendens för vilka av de kvarvarande uppgifterna

till UAV:er i STS 1 som skulle kunna ges prioritet i den svenska UAV-

utvecklingen.

Uppsatsen består av fem delar, där del ett behandlar problemformulering, fr å-

geställning och metodologiska utgångsvärden.

I del två (kapitel 2-5) redovisas möjliga uppgifter till UAV:er oberoende av

scenario och viljeinriktning. Vidare fastställs vad en UAV är, lämnas förslag på

klassificering, redovisas historiska UAV-erfarenheter samt UAV:ers fördelar

och nackdelar.

I del tre (kapitel 6-7) används den framtida stridens karaktär, RMA och STS 1

för att visualisera den svenska viljan på framtidens stridsfält. STS 1 är kommen

ur regeringspropositionen ”Det nya försvaret”17 som legat till grund för Hög-

kvarterets skrifter ”Försvarsmaktsidé 2020 Rapport 3” och ”Försvarsmaktsidé

och målbild – FMI 2020 Rapport 4”18. Dessa dokument tillsammans med

STS 1 och intervjuer används för att identifiera uppgifter för UAV:er i STS 1.

I del fyra (kapitel 8-9) konfronteras uppgifterna till UAV:er i STS 1 med det

framtida stridsfältets karaktär samt de från del 2 framkomna historiska UAV-

erfarenheterna, primäregenskaperna, fördelarna och nackdelarna. Denna kon-

frontation medför att flera uppgifter ökar respektive minskar sitt berättigande i

STS 1.

Sedan diskuteras runt de uppgifter som försämrat respektive förbättrat sitt be-

rättigande i STS 1 i syfte att identifiera om det finns någon eller några av upp-

gifterna som är mer eller mindre lämpliga för den svenska UAV-utvecklingen.

                                                

17 Det nya försvaret, Regeringsproposition 1999/2000:30.

18 Försvarsmaktsidé 2020 Rapport 3, HKV skr 23 210:65117, 1999-05-19 och Försvars-
maktsidé och målbild – FMI 2020 Rapport 4, HKV skr 23 210:61977, 2000-03-01.
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Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen i del fem.

VAD är en UAV?

Historiska
erfarenheter

+/- med
UAV:er

Det FRAMTIDA STRIDSFÄLTETS karaktär

De viktigaste funktionerna i RMA (UND,
LEDNING och BEKÄMPNING)

STS 1

Uppgifter som
utvecklingen inte bör

utvecklas mot

Konfrontation

Framtida
stridsfältets

karaktär

Uppgifter till UAV:er oberoende
scenario

Uppgifter till UAV:er i STS 1

Uppgifter som ökat/minskat sitt
berättigande i STS 1

Uppgifter som
faller ifrån

Redovisas i
kap 8.1 steg 6

Kvarvarande
uppg till kap

7.5

Uppgifter till
kap 3.1

Diskussion om uppgifter
som minskat sitt

berättigande

Redovisas i
kap 9

Primär-
egenskaper
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1.4  Centrala begrepp

UAV. Det har varit svårt att finna en svensk benämning på UAV, varför en

engelsk definition ligger till grund för uppsatsen. I syfte att undvika missför-

stånd har definitionen inte översatts;

”UAV = uninhabited and reusable motorised aerial vehicles, which are re-

motely controlled, semi-autonomous or have a combination of these capabili-

ties, and can carry various types of payloads, making them capable of per-

forming specific tasks within the earth atmosphere, or beyond, for a duration

which is related to their mission.”19

Strategiska typsituationer (STS). En strategisk typsituation utgår från en av

regeringen antagen omvärldsutveckling och politisk vilja och är en principiell

beskrivning av ett säkerhetspolitiskt hot. STS styr Försvarsmaktens förmågeut-

veckling och materielanskaffning genom att ligga till grund för framtagning av

scenarier för spel, värdering och försvarsmaktstudier. De strategiska typsitua-

tionerna skall ge enkla och lättförståeliga bilder av framtida hot som kan uppstå

mot Sverige och svenska intressen. 20

1.5  Tidigare forskning

Det existerar en mängd utländskt material om UAV:er medan svenskt material

är mer sparsamt förekommande. Huvuddelen av underlaget är artiklar, utred-

ningar och uppsatser disponerade på likartat sätt. En inledande och omfattande

beskrivning av UAV:ers historia som övergår i en antingen en mycket smal och

ingående teknisk beskrivning av någon delkomponent alternativt en över-

gripande och svävande teoretisk beskrivning av framtiden för UAV:er. Avsik-

ten med uppsatsen är att försöka komplettera befintligt material genom att av-

handla framtiden för UAV:er knutet till STS 1 istället för allmänt visionärt och

tekniskt.

                                                
19 Van Blyenburgh Peter, EURO UVS, UAVs – current situation and consideration for the way
forward, http://www.fas.org/irp/dodir/usaf/conops_uav/index.html . april 2000.
20 Wivstam Peter, Maritim manöverkrigföring – ett sätt att tänka, FHS skr 19 100:6005, 2000-
04-10.
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1.6  Material och källkritik

Det sparsamt förkommande svenska UAV-materialet kompletteras av en upp-

sjö av utländskt material i form av i tidsskrifter, militära skolors forskningsrap-

porter och internet. Faran med det utländska materialet är att det måste över-

sättas, inte är anpassat efter svenska förhållanden och behov samt att upphovs-

männen oftast är ivriga UAV-anhängare. Därför har materialet, så långt det

varit möjligt, behandlats ur ett källkritiskt perspektiv och prövats vid intervjuer.

Vidare har fler än en källa sökts för att bekräfta påstådda förhållanden.

Exempel på tidskrifter som används är Flygvapennytt, Air International, Air

Force Monthly, Janes Defence Weekly och Royal Air Force Air Power Review

medan Royal Australien Air Force (RAAF) forskningsrapport ”An extended

role fore UAV:s in the RAAF” exemplifierar militära skolors rapporter. Från

internet kan Peter van Blyenburghs ”UAV:s - Current situation and the way

forward” tjäna som exempel på källa

http://www.fas.org/irp/dodir/usaf/conops_uav/index.html).

Det svenska materialet består huvudsakligen av offentliga handlingar i form av

propositioner, perspektivplanering och forskningsrapporter från Regeringen,

Försvarsmakten och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

I uppsatsens del 1, syftes- och problemformuleringsdelen, har övervägande

svenskt material använts i form av Högkvarterets arbetsgrupp UAV:s rapport

”Obemannade flygande system i Försvarsmakten” och Försvarets forsknings-

anstalts (FOA) studie ”Teknisk – Strategisk studie av obemannade luftfarkos-

ter, UAV”.

I del 2 där begreppet UAV definierats och klassificerats samt möjliga uppgifter

till UAV:er och den globala UAV-utvecklingens erfarenheter redovisats har de

svenska dokumenten använts kompletterade med material från flygtidskrifter,

utländska militära skolors forskningsrapporter, intervjuer och internet.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1048
ChP 99-01 01-06-18 Sida 13
Mj Magnus Fransson

I del 3 har den svenska viljan och målsättningarna på framtidens stridsfält knu-

tits mot UAV-utvecklingen genom i huvudsak det svenska materialet. Viktigast

för beskrivningen av det framtida stridsfältet och RMA har varit Regeringens

proposition ”Det nya försvaret”, Högkvarterets perspektivplanering i form av

”Försvarsmaktsidé 2020 Rapport 3” och ”Försvarsmaktsidé och målbild Rapp-

ort 4” samt FOI:s användarrapporter ”En visionsstudie om Försvarsmaktens

insatsfunktion” och ”Situationsuppfattning och ledning för rätt insats”.

Till grund för beskrivningen av STS 1 har legat en föreläsningen av departe-

mentsrådet Michael Moore, en arbetshandling från Högkvarterets strategiav-

delning (HKV PLANS STRAT) samt en C-uppsats av mj Peter Wiwstam.

Avslutningsvis i uppsatsens del 4 diskuteras runt UAV:ers uppgifter i STS 1

ställt mot empiri i form av historiska erfarenheter, UAV:ers primäregenskaper

samt fördelar och nackdelar. Här har uppgifterna till UAV:er kommit från det

svenska materialet och empirin företrädesvis från det utländska materialet.

Intervjuer, litteratur och dokument som använts i uppsatsen framgår i detalj av

källförteckningen enligt bilaga 2.

2. Vad är en UAV?

Syftet med detta kapitel är att introducera begreppet UAV samt indela och

klassificera UAV:er för fortsatt jämförelse mellan UAV-typer.

2.1  UAV:ers delsystem

Avgörande för UAV:ers kapacitet är uthållighet, fart, aktionsradie, höjd och

lastkapacitet.21 Det är därför vanligt vid studier av UAV:er att fokusera på den

flygande plattformen och glömma bort att UAV:er består av olika delsystem

som samtliga har betydelse för den totala kapaciteten. Det finns emellertid inte

någon internationellt vedertagen indelning av UAV:ers delsystem. För att in-

                                                
21 Lax Mark och Sutherland Barry, RAAF, An extended role for UAVs in the Royal Australien
Airforce, Air Power Studies Centre, APSC paper number 46, 1995, s 2.
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troducera begreppet UAV används en australiensisk indelning. Detta eftersom

den är omfattande och inte utelämnar något delsystem samt ger en tydlig bild

av hur komplex en UAV kan vara. Enligt indelningen består en UAV av fö l-

jande delsystem:22

§ farkost § framdrivning

§ styrenhet § avfyrings- och landningssystem

§ navigeringssystem § markstation med planeringsele-

ment

§ nyttolast23 § datalänk och lagring

§ självskydd § operatörer

För att bättre kunna beskriva vad en UAV är för något utvecklas några av del-

systemen nedan.

Farkost. De operativa kraven styr hur farkosten utformas. Storleken kan varie-

ra från modellflygplansliknande UAV:er som Pointer (3,9 kg) till fullskaliga

Global Hawk (10 500 kg). Formen varierar från den lådliknande Israeli Aircraft

Industries Pioneer över den ”jordnötsliknande” Canadair CL-227 Sentinel till

stealth-UAV:en Dark Star. Både vingar och rotorblad förekommer och UAV-

kroppen kan bestå av allt från metall och plast till kolfiberkomposit och radar-

absorberande material.

Framdrivning. Framdrivningssystem väljs efter önskad flyghastighet, räck-

vidd och flyghöjd. De vanligaste systemen för hastigheter under Mach (M) 0.7

är konventionella tvåtakts-, fyrtakts- och förbränningsmotorer samt elektriska

motorer.24 För farter över M 0.7 är raket- och turbojetmotorer vanligast. I start-

ögonblicket kompletteras oftast framdrivningen med katapult eller raketer me-

dan vissa UAV:er avfyras i luften för att öka uthållighet och räckvidd. Försök

                                                
22 Ibid
23 Den del av lasten som genererar verkan

24 Mach är en måttrelation till ljudhastigheten där M1 är detsamma som ljudets hastighet, källa
Flygplankort, Hkv skr 19 100:66115, 1998-05-20, s 25.
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med nya framdrivningssystem genomförs kontinuerlig i syfte att öka uthållig-

heten. Till dessa hör mikrovågskraft från marksändare och solenergi.

Styrenhet. Fjärrstyrda UAV:er styrs från marken, ytan eller luften. Andra pro-

grammeras före uppdrag och flyger en förutbestämd rutt som hos vissa UAV:er

kan förändras i luften.

Avfyrings- och landningssystem. Det finns fasta och rörliga avfyringssystem.

Allt från enkla tryckluft och gummibandslösningar till provisoriska och full-

skaliga rullbanor förekommer. Andra UAV:er fälls från transport- eller strids-

flygplan. Landning sker med fallskärm, i nät eller konventionellt på rullbana

med eller utan landningshjälpmedel. Avfyring och landningsätt påverkar

UAV:ers markorganisation och gruppering.

Nyttolast. Den del av UAV:en som verkställer uppdraget är nyttolasten och

t.ex. Peter van Blyenburgh menar att ” En UAV aldrig kan bli bättre än dess

nyttolast”.25 De senaste årens utveckling inom informationsteknologin och

datatekniken har medfört att nyttolaster utvecklats mot mer kompetenta system

som minskat i kostnad, storlek och vikt. Från att ha varit främst en spanings-

sensor har UAV:er fått utvidgade användningsområden. Utvecklingen går mot

farkoster som kan byta last mellan uppdrag och därmed löser flera olika upp-

gifter, ett slags ”multiroll-UAV”. Exempel på laster i framtiden är:26

§ spaningssensorer (upptäcka, förvarna, målinmäta, målutpeka, avståndsmä-

ta, väderrapportera, signalspana, resultatspana o.s.v.)

§ sambandssensorer (tillfällig eller fast del i ett kommunikationsnät, relä

m.m.)

§ telekrigutrustning (remsor, skenmål och störsändare)

                                                
25 Van Blyenburgh Peter, EURO UVS, UAVs – current situation and consideration for the way
forward, http://www.fas.org/irp/dodir/usaf/conops_uav/index.html . april 2000.

26 Teknisk - Strategisk studie av obemannade luftfarkoster, UAV. FOA dnr 97-524/S, 1997-02-
07, s 28-42.
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§ vapen (självmords-UAV, signalsökande robot samt bekämpning av mark-,

sjö- och luftmål)

§ indikeringssensorer (NBC-indikering)

§ övrig last (utläggning av bojar, minor och sensorer).

Operatörer. Mängden personal för att betjäna och flyga UAV:er varierar med

kapacitet, komplexitet och uppdragsprofil. För större och komplexa system

erfordras samma mängd underhållspersonal, tekniker och övriga stödfunktioner

som för de bemannade systemen. 27 Vid amerikanska flygvapnets 11:e spa-

ningsdivision är det aktiva eller före detta miltära piloter som flyger Predators.

Dessa piloter är även planerade att flyga kommande Global Hawks och Dark

Stars eftersom det visat sig att antalet olyckor och tillbud är mindre med piloter

från bemannade system än med operatörer utan flygerfarenhet.28 Vid enklare

UAV-system med kortare räckvidd och uthållighet går personalvolymen ner

och kraven på operatören minskar.

2.2  Indelning av UAV:er

En ökande mängd UAV:er med varierande uppgifter, kapacitet och prestanda

gör indelningen av UAV:er komplex. Ingen fastställd och vedertagen indelning

av UAV:er finns och variationer inom och mellan länder är vanliga. För att

kunna föra ett resonemang i uppsatsens diskussionsdel krävs en indelning av

UAV:er som är enhetlig genom hela uppsatsen.

Den svenska AG UAV har föreslagit en indelning som bygger på hur UAV:en

tillåts flyga efter certifiering. Före certifiering kan det följaktligen vara oklart

vilken kategori en UAV tillhör:29

§ UAV typ 1. Flygvikt ej överstigande 20 kg. Farkosten skall befinna sig

inom synhåll från operatören. Flygningen skall ske på ett ofarligt sätt och

omedelbart kunna avbrytas.

                                                
27 Lax Mark och Sutherland Barry, RAAF, An extended role for UAVs in the Royal Australien
Airforce, Air Power Studies Centre, APSC paper number 46, 1995, s 6.
28 Ibid
29 Obemannade flygande system i Försvarsmakten, HKV skr 35 801:73954, 00-11-14, s 24-26.
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§ UAV typ 2. Flygning är tillåten i områden som är avlysta för annan luftfart

med avlysning eller restriktioner på mark-/vattenområde.

§ UAV typ 3. Flygning är tillåten i område som är avlyst för annan luftfart

utan restriktioner för överflugen mark/-vattenområde.

§ UAV typ 4. Flygning skall kunna ske i gemensamt luftrum utan säkerhets-

risk för övriga luftfartyg.

Den svenska indelningen är särskilt framtagen för certifieringsprocessen och är

inte ändamålsenlig för denna uppsats. En annan variant är att som Peter van

Blyenburgh indela UAV:er utifrån de räckvidder och höjdskikt UAV:en opere-

rar i:

Bild på indelning av UAV:er

Källa Peter van Blyenburgh , EURO UVS, ”UAVs – current situation and con-

sideration for the way forward”.

Som framgår av tabellen indelas UAV:er i två huvudgrupper; taktiska (mikro-

räckviddiga, närräckviddiga, korträckviddiga och medelräckviddiga) och stra-

tegiska (medelhöjd/lång uthållighet och höghöjd/lång uthållighet). Eftersom

UAV:er är under utveckling mot allt fler användningsområden har begreppet
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UAV blivit så omfattande och brett att även van Blyenburghs indelning är otill-

räcklig. För att öka precisionen i indelningen har därför begreppet UAV brutits

ner i ett antal undergrupper:30

§ URAV: ( Unmanned Reconnaissance Air Vehicle) De ursprungliga

UAV:erna avsedda för spaning, övervakning och målangivning på strid s-

fältet.

§ UCAV: (Unmanned Combat Air Vehicle) UAV:er för vapenleverans mot

mark-, sjö- och luftmål.

§ USAV: (Unmanned Support Air Vehicle) UAV för andra uppgifter än un-

derrättelser och vapenleverans t.ex. väderövervakning, kommunikation och

logistik för specialförband på djupet av en angripares område.

§ MAV:31 (Micro Air Vehicle) UAV mindre än 15 centimeter i längd, bredd,

höjd och väger maximalt 110 gram inklusive nyttolast om högst 56 gram

samt kan flyga mellan 20 till 60 minuter vid en hastighet om 32 till 64

km/h. Används till närspaning, signalspaning, störning, relästation och in-

dikering i det nära stridsfältet (inom 10 km).

Även inom undergrupperna kan uppgifterna variera varför det vid behov kan

vara lämpligt att lägga till vilken uppgift mer i detalj som UAV:en skall lösa.

Med denna indelning blir en medelräckviddig UCAV för markmålsbekämp-

ning en taktisk UAV som uppträder upp till 200 km från avfyringsplatsen i

höjder upp till 5000 m och med uppgift att bekämpa mål på marken.

Denna uppsats indelning av UAV:er sker i tre steg:

Steg 1: Fastställ med van Blyenburghs tabell räckvidd och höjd. Steg 1

besvarar om UAV:en är taktisk eller strategisk samt om den är

mikro-, när-, kort eller medelräckviddig alternativt medel- eller

höghöjds.

Steg 2: Fastställ undergrupp. URAV, USAV, UCAV eller MAV.

                                                
30 From Top Gun to Computer Nerd, Air International, September 1999 s 172.
31 MAV:s and Fire Ants, Air International, December 1999, s343.
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Steg 3: Vid behov komplettera med UAV:ens uppgift mer i detalj t.ex.

luftförsvar, luftbevakning, markmålsbekämpning, signalspaning,

samband, målutpekning o.s.v.

Även om uppsatsen inte kräver det kan indelningen vid behov kompletteras

med den svenska indelningen för certifiering t.ex. medelräckviddig UCAV

typ 3 för markmålsbekämpning.

2.3  Sammanfattning

För att ett UAV-system skall fungera krävs delsystem i balans med varandra:

farkost, styrenhet, navigeringssystem, nyttolast, självskydd, framdrivning, av-

fyrings- och landningssystem, markstation, datalänk och operatör. Bland delsy-

stemen är avfyring- och landningssystem styrande för markorganisationen och

därmed flexibiliteten och handlingsfriheten vid gruppering. Vidare är UAV-

system beroende av operatörer från de bemannade systemen (piloter) samt av-

gör nyttolasten kvalitén på UAV:er.

Någon fastställd och vedertagen indelning av UAV:er finns inte. I uppsatsen

klassificeras UAV:er i tre steg:

1. Höjd och räckviddsindelning:

TAKTISKA

Kategori Höjd Räck-
vidd

Uthållighet Exempel

Mikro 150 m 10 km 60 min Black Widow
Närräckviddiga 2 500 m 10-30 km 2-4 tim Pointer
Korträckviddiga 3 000 m 70 km 3-6 tim Ugglan
Medelräckviddiga 5 000 m 200 km 6-10 tim Pioneer

STRATEGISKA

Medelhöjd/lång
uthållighet

8 000 m 2 000 km 24-48 tim Predator
(MALE)

Hög höjd/lång ut-
hållighet

20 000 m 5 000 km 24-48 tim Global Hawk
(HALE)
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2. Indelning i undergrupp:

3. Vid behov avslutas med uppgiften för UAV:en t.ex. luftförsvar, luftbevak-

ning, markmålsbekämpning, signalspaning, samband, målutpekning o.s.v.

Indelningen är mycket precis och medger detaljerade resonemang om UAV:er.

Abstraktionsnivån i övriga delar av uppsatsen tillåter emellertid inte så detalje-

rade resonemang, varför huvudsakligen indelning i undergrupp fortsättningsvis

kommer att användas.

3. Möjliga uppgifter för UAV:er

Detta kapitel avser att ge en teoretisk bild av möjliga uppgifter till UAV:er

oberoende av scenario.

3.1  En översikt av uppgifter

Det är svårt att få överblick inom utvecklingen på UAV-området. I en databas

finns förteckning över mer än 150 amerikanska pågående UAV-projekt32 och i

Peter van Blyenburghs sammanställning ytterligare cirka 70 icke-

amerikanska.33 En komplett sammanställning över alla dessa projekt låter sig

icke göras i en C-uppsats. I stället skapas en översikt genom möjliga uppgifter

för UAV:er sorterat efter de undergrupper som tidigare fastställts. Detta kom-

                                                
32 http://www.adroitnet.com/uavforum/ april 2001.
33 Van Blyenburgh Peter, EURO UVS, UAVs – current situation and consideration for the way
forward, http://www.fas.org/irp/dodir/usaf/conops_uav/index.html . april 2000.
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pletterat med kommentarer inom respektive undergrupp torde ge överblick

över vilka uppgifter som teoretiskt är möjliga att ställa till UAV:er:34

URAV USAV UCAV MAV

Strategisk spaning
Operativ spaning
Taktisk spaning
Målspaning
Målutpekning
Resultatspaning
Signalspaning
Luftbevakning i fast
system
Luftbevakning rörligt
system (AEW)
Reaktiv spaning
Rymdövervakning
Måldata för bekämp-
ning av x-rb och TBM

Väder
NBC-indikering
Telekrigföring
Relästation
Basstation
Transport av mtrl
Lufttankning
Motmedel/störning
Minor (lokalisering,
utläggning och röj-
ning)
Flygräddning
Kartografi

Bekämpning luftmål
Bekämpning ytmål
Bekämpning fasta
markmål
Bekämpning rörliga
markmål
Bekämpning av mål i
rymden

Stridsfältsspaning

3.2  URAV

Undergruppen Unmanned Reconnaissance Air Vehicles är den UAV-typ som

kommit längst i utvecklingen. URAV:er har använts i flera konflikter för tak-

tisk, operativ och strategisk inhämtning av underrättelser och övervakning.

Intresset för och betydelsen av URAV:er har på senare tid accelererat i takt

med långtskjutande bekämpningssystems ökade behov av information och

måldata. URAV:er har även blivit ett redskap för att kunna attackera angripa-

rens OODA-loop35 i syfte att komma innanför dennes beslutscykel.36

I dag kan URAV:er i princip upptäcka alla mål. Sensorer byggda på IR-, elek-

trooptisk- och SAR-teknik har nämligen fått sällskap av lågfrekvens-SAR.  37

Lågfrekvens-SAR ser igenom dåligt väder, vegetation och maskering och spås

få samma genombrott som radarn. 38 Sensorutvecklingen tillsammans med ut-

                                                
34 Tabellen är en omarbetning från HKV skr 35 801:73954, Obemannade flygande system i
Försvarsmakten, 00-11-14, s 33.
35 Observe, Orientate, Decide and Act = beslutscykeln från upptäckt till insats.
36 Walters A J C, Manoeuvre Warfare and Air Power the sevens T´s, Royal Air Force Power
Review nr 4 2000
37 SAR är en mikrovågsradar baserad på apertursyntesteknik.
38 Ulander Lars, Carabas är radarn som NATO skulle ha behövt i Kososvo, FOA-tidningen nr
3 juni 1999, s11.
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vecklingen på framdrivningssidan gör att det idag finns URAV-system jämför-

bara med spaningsflyg.

Trots att utvecklingen av URAV:er pågått sedan 1982 återstår fortfarande ut-

vecklingsarbete. Många känner sig kallade att konstruera och använda

URAV:er men ibland är viljan kanske större än kunnandet. Obekräftade upp-

gifter finns om att cirka hälften av alla tillverkade URAV:er havererat eller

blivit nedskjutna.39 Det existerar teknik inom samtliga delsystem för produk-

tion av högpresterande URAV:er. Det återstår ”bara” att integrera delsystemen

med varandra samt att implementera URAV:er som ett system i ett överordnat,

gemensamt och fungerande system.

Bedömningen är att den amerikanska strategiska medelhöjds URAV:en Preda-

tor har kommit längst i utvecklingen. Predator har över 20 000 flygtimmar och

deltagande i sex olika operationer i krigszoner. Maximal flyghöjd är 8000 me-

ter, aktionstid 36 timmar och en Predator kan bära EO/IR, SAR samt laserutpe-

kare. I nära framtid kommer United States Air Force (USAF) att provskjuta

attackroboten Hellfire från Predator.40 Nackdelarna med Predator är dess låga

fart, vilket ökar risken för upptäckt, nedskjutning och isbildning.41

Den svenska taktiska korträckviddiga URAV:en Ugglan har ytterligare förbätt-

ringsområden innan den når Predatornivå. Sedan 1997 har projektet pågått på

arméförbandet K3 i Karlsborg utan kontinuerlig tillgång på flygspecifik kom-

petens. Detta har medfört att dokumentationen av systemet är bristfällig och att

Ugglan utifrån dagens bestämmelser om systemsäkerhet enbart får flyga i av-

lyst luftrum och med restriktioner inom överflugen mark.42

                                                
39 Svensson Alf, UAV med hög prestanda, Flygvapennytt nr 4 2000, s 12.
40 Ibid
41 Ripley Tim, UAVs over Kosovo, Air Force Monthly, september 2000.
42 Intervju med Övlt Bengt Wicander, FMV, 2000-11-13.
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3.3  UCAV

Unmanned Combat Air Vehicles är den huvudgrupp som röner mest intresse

för närvarande. Att beväpna en URAV med långräckviddiga precisionsvapen

skapar möjligheter att flytta fram bekämpningssystem på djupet av en angripa-

re kombinerat med en ökad snabbhet i bekämpningen. Förbättringen torde

dessutom vara möjlig till lägre kostnad än för bemannade system med motsva-

rande prestanda.43

Aktuella mål för UCAV:s är alla typer av fasta och rörliga mark-, sjö- och

luftmål. Exempel på projekt är UCAV-bestyckade ubåtar som från undervat-

tensläge avfyrar UCAV:s som lägger sig i spaningsläge i luften och efter iden-

tifiering direkt kan bekämpa sjö-, mark- eller luftmål. Förverkligas detta erhå l-

ler ubåtar hangarfartygsliknande egenskaper från skyddade undervattenslä-

gen.44

De flesta experter är överens om att tidigast 2010-15 är det realistiskt med

UCAV:s i förband. De projekt som har högst ambition är Boeing / DAR-

PA/USAF SEAD-UCAV och Lockheed Martin/US Navy multiroll-UCAV. 45

En möjlig svensk UCAV är Swedish Highly Advanced Research Configuration

(SHARC) som är SAAB:s projekt NFFP 272 (Nationella Flygtekniska Forsk-

ningsprogrammet) som i flera källor har beskrivits som ett lovande UCAV-

projekt för markmålsbekämpning med låga produktionskostnader och liten

radarsignatur.46 Projektet har i andra källor framställts som en träning för för-

projekteringsresurser vid SAAB och Flygtekniska försöksanstalten (FFA).

Projektet avsåg till en början en vinge till ett transportflygplan men styrdes

                                                
43 Tirpak John A, UCAVs moves toward feasibility, Air Force Magazine, mars, 1999,s 33.
44 From Top Gun to Computer Nerd, Air International, September 1999, s 173.
45 SEAD= Suppression of Enemy Air Defence, DARPA= Defence Advanced Research Pro-
jects Agency (amerikanska motsvarigheten till Försvarets Materielverk).
46Sweden´s SHARC set to strike as role leader, Jane´s Defence Weekly 13 September 2000, s
11 samt TV-programmet NOVA 2000-10-23.
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över mot UCAV när beslut om nedläggning av SAAB:s civila flygplantillverk-

ning kom. Efter vindtunnelprov riskerar emellertid projektet nedläggning.47

3.4  USAV

Unmanned Support Air Vehicles är en utveckling av URAV:er och erbjuder

andra uppdragstyper. Grundidén är att ersätta spaningssensorn med annan, i

vikt, likvärdig nyttolast som medger t.ex. störning, väderflygning, reläfunktion,

minutläggning, indikering och transportkapacitet. Inom området USAV finns

utöver militära ändamål civila intressen som sannolikt kan påskynda utveck-

lingen.

USAV-utvecklingen ligger ännu så länge efter URAV och UCAV. De flesta

civila tillämpningarna förekommer inom jordbruket och utför besprutnings-

och gödningsarbeten. I Japan faller UAV:er under Jordbruksverket som aukto-

riserat cirka   4 500 UAV-operatörer.48 Även om dessa USAV:er är mycket

enkla kan de stora volymerna ge erfarenheter användbara för militära

USAV:er.

Intressanta projekt ur militärt och civilt perspektiv är att låta USAV:er vara

tillfälliga antennbärare i kommunikationsnät. USAV:er är mindre komplexa än

militära UCAV och URAV. Detta faktum tillsammans med att civila och mili-

tära intressen går hand i hand inom USAV-utvecklingen kan innebära att

USAV:er hämtar in URAV:ers och UCAV:ers försprång.

3.5  MAV

Micro Air Vehicles är den UAV-grupp som behöver mest utvecklingsarbete

innan det att de blir operativa och kan utföra insatser i främst betäckt och be-

byggd terräng som leverantörer av underrättelser från det nära stridsfältet

(inom 10 km). Utmaningen ligger i att tillverka kameror och bränslesystem

                                                
47 Obemannade flygande system i Försvarsmakten, HKV skr 35 801:73954, 00-11-14, bilaga 1,
s 34 och intervju med Övlt Bengt Wicander, FMV, 2000-11-13.
48 Van Blyenburgh Peter, Development and operation of UAV for military and civil applica-
tions (RTO EN-9). Rhode-Saint Genése, Belgien 13-17 september 1999.
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som ryms på flygande system mindre än 15 centimeter och som väger under

110 gram.49 Om utmaningen löses behöver inte stridsvagnen eller skyttegrup-

pen längre undra hur det ser ut bakom nästa krön; MAV:s kan leverera svaret i

realtid.

Bestyckade MAV:s är en tänkbar framtida utveckling och skulle innebära att

stridsvagnen eller skyttegruppen inte bara förfogar över sin egen underrättelse-

källa utan även sitt eget flygunderstöd.

Mycket utvecklingsarbete återstår dock innan MAV:s blir operativa. Vissa

framsteg har emellertid redan gjorts och det amerikanska företaget Aero Vi-

ronment Inc har, med sin ”Black Widow”, kommit långt inom mikrotekniken.

Bland annat slog ”Black Widow” 1999 världsrekord genom att flyga 10 kilo-

meter på 22 minuter samtidigt som sträckan filmades med en videokamera nå-

got större än en sockerbit.50

Det bör påtalas att det bedöms tekniskt möjligt att förverkliga visionerna inom

MAV-området. Frågan är bara om kostnaderna står i paritet till vinsterna som

erhålls genom att momentant känna till delar av det nära stridsfältet.

3.6  Sammanfattning av möjliga uppgifter till UAV:er i framtiden

Bilden i kapitel 3.1 sammanfattar vilka uppgifter som är teoretiskt möjliga att

ställa till UAV:er i framtiden. Sverige har emellertid inte ekonomiska möjlig-

heter att anskaffa UAV:er för samtliga dessa uppgifter och det är inte heller

troligt att UAV:er är bästa lösningen för en del av uppgifterna. Det är därför av

stor vikt att veta vad man vill åstadkomma med UAV:er så att inriktningen av

utvecklingen kraftsamlas mot de viktigaste områdena.

Dessutom existerar ett flertal misslyckade UAV-projekt i världen, i vilka kost-

naderna rusat iväg på grund av tekniskt komplicerade lösningar och allt för

                                                
49 Ibid s 343
50 Ibid s 344
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höga ambitioner.51 Det finns således risker med UAV-utvecklingen som ytter-

ligare understryker behovet av att analysera och noga avväga inom vilka upp-

giftsområden utvecklingen skall inriktas mot.

4. Historiska UAV-erfarenheter

Fyra saker är signifikanta för UAV:ers historia:

§ Utvecklingen har varit långsammare än för det bemannade flyget.

§ Utvecklingen har skett språngartat initierat av enskilda händelser eller tek-

niska framsteg.

§ UAV:er har ofta använts som underrättelsekälla och därför omgetts av sek-

retess som försvårar korrekt utvärdering av dess insatser.

§ Ofta är det UAV-anhängare eller flygindustri som aktivt förmedlar erfaren-

heter från historien. Detta ställer krav på källkritisk granskning.

4.1  Andra världskriget och tiden före

Som framgått i inledningen kan UAV:ers historia spåras tillbaka till tidigt

1800-tal. 52 I samband med radions genombrott i militära förband tog utveck-

lingen ett första språng. Efter flera misslyckade projekt utvecklades mellan

1934 och 1943 den brittiska ”Queen Bee”, som blev ett första framgångsrikt,

radiostyrt och obemannat målflygplan byggt på DH82a Tiger Moth. 53

Under andra världskriget spelade UAV:er en undanskymd roll så när som på

den tyska V1, som visserligen är mer att beteckna som en primitiv kryssnings-

robot än en UAV. Efter tyskarnas nederlag i ”Battle of Britain” krävdes nytän-

kande för att fortsatt hålla ett lufthot över Storbritannien utan risk för egna

förluster. Lösningen blev det obemannade vapensystemet, V1. Mellan juni

                                                
51 Teknisk – Strategisk studie av obemannade luftfarkoster, UAV, FOA Dnr 97-524/S, 1997-02-
07, s 5.
52 1818 tillverkar den franske forskaren Charles Rozier ett obemannat luftballongsystem från
vilket raketer kan avfyras, källa Shaker Steven M, War without men, (New York, Pergamon
Brasseys, 1998), s 19.
53 Lax Mark och Sutherland Barry, RAAF, An extended role for UAVs in the Royal Australien
Airforce, Air Power Studies Centre, APSC paper number 46, 1995, s 8.
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1944 och mars 1945 avfyrades 10 500 V1 mot Storbritannien men enbart 2 500

klarade sig från tekniska problem och brittiskt luftförsvar och träffade därmed

sina mål med 14 665 brittiska förluster som följd. 54 Trots begränsade fram-

gångar och det faktum att V1 är mer kryssningsrobot än UAV så väckte V1 liv

i tankarna på att ersätta bemannat flyg med obemannat.

4.2  Tiden 1945-1990

1960 skjuts ett amerikanskt spaningsflygplan av typ U2 ner över central Sov-

jetunionen. Inledningsvis försöker USA dölja flygplanets uppgift. När Sovjet

visar upp den tillfångatagna piloten och tillkännager att han erkänt sitt uppdrag

avslöjas den amerikanska ”bluffen” och de hemliga ”spionflygningarna ” över

Sovjet. Händelsen var mycket pinsam för USA och påverkade det amerikanska

anseendet negativt och nedskjutningen blev därför startskottet för en intensiv

amerikansk utveckling av obemannade underrättelsekällor som t.ex. satelliter

och UAV:er.

I Vietnamkriget (1964-73) banade nysatsningen på UAV:er i kombination med

hemmaopinionens krav på minskade amerikanska förluster väg för UAV:ers

framgångar. UAV:er visade sig vara framgångsrika på uppdragstyper som an-

sågs för farliga för konventionellt flyg. Främst handlade det om låghöjdsresul-

tatfotografering (Battlefield Damage Assessment), men även störning, signal-

spaning, lockfågeluppträdande och konventionell spaning genomfördes. Totalt

utförde UAV:er 3 435 uppdrag över Vietnam med 4 % i förluster.55 I Vietnam

hade UAV:er för första gången lyckats i ett krig men systemen förblev en

hemlighet.56

I Yum Kippur 1973 använde Israel UAV:er men det var först i luftstriderna

över Libanon 1982 som det israeliska genombrottet kom. Israel använde

                                                
54 Shaker Steven M och Wise Alan R, OP Cit, s 28.
55 Nougier A, Övlt i franska Flygvapnet, Next mission unmanned, Royal Air Force Power Re-
view nr 4, 1999, s 100.
56 Lax Mark och Sutherland Barry, RAAF, An extended role for UAVs in the Royal Australien
Airforce, Air Power Studies Centre, APSC paper number 46, 1995, s 8.
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UAV:er och stridsflyg i blandförband med framgång. Med endast en egen för-

lorad pilot lyckades Israel bekämpa 86 Syriska stridsflygplan och slå ut 17 av

19 SA-6 luftvärnsställningar.57 Till skillnad från de amerikanska hemlighållna

UAV-framgångarna i Vietnam deklarerade Israel öppet sina framgångar i pro-

pagandakrigföringen mot arabstaterna.

4.3  Gulfkriget

I Gulfkriget 1991 öppnade informationsteknologins intensiva utveckling en

fjärde dimension i krigföringen58. Som del i denna dimension väcker UAV:er

uppmärksamhet som källa för inhämtning av underrättelser på slagfältet, re-

sultatspaning och målangivning. Även behov av förbättringar och utveckling

uppdagades, främst integrationen av UAV:er som delsystem i ett överordnat

system. Ofta arbetade UAV:er tillsammans med Joint Surveillance and Target

Attack Radar Systems (JSTARS). JSTARS identifierade högprioriterade rörli-

ga markmål som UAV:er sattes in för att bekräfta. Tyvärr var inte kedjan kom-

plett då de identifierade, bekräftade och rörliga målen ofta hade hunnit flytta på

sig när bemannat stridsflyg kom till platsen. På detta sätt undkom huvuddelen

av Iraks Scudmissiler bekämpning och tanken på att förse UAV:er med vapen

för direkt bekämpning accentuerades.

Under Gulfkriget var behovet av realtidsinformation stort. Svagheter i satellit-

spaningssystemet avslöjades då det kunde dröja upp till 6 timmar mellan det att

satelliterna passerade över konfliktområdet. Denna svaghet kunde motverkas

med hovrande eller cirkulerande UAV:er som levererade bilder i realtid. Tan-

ken föddes på UAV:er som komplement till satelliter.

UAV:ers roll i Gulfkriget kan ha varit mer blygsam än som framställts. Under

kriget flögs totalt 530 UAV-uppdrag om 1 700 timmar59 jämfört med 2 800

bemannade flygplanföretag per dygn. 60

                                                
57 Ibid, s 9
58 Wiktorin Owe, anförande på Folk och Försvars konferensen i Sälen 2000-01-23, s 3.
59 Lax Mark och Sutherland Barry, RAAF, An extended role for UAVs in the Royal Australien
Airforce, Air Power Studies Centre, APSC paper number 46, 1995, s 10.
60 Smedberg Marco, Om luftkriget, s 154.
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4.4  Bosnien och Kosovo

Från Bosnien och Kosovo finns avvikande uppfattningar om UAV:ers insatser.

Vissa källor hävdar att UAV:er har haft en stor påverkan och erhållit ytterligare

ett genombrott. Andra, som Air Force Monthly´s Tim Ripley, menar att ju

längre ifrån västvärldens flygindustrier och militära högkvarter man kommer

desto större är skepsisen inför UAV:er.61

Chefen för Pentagons Defence Airborne Reconnaissance Office (DARO), ge-

neralmajor Kenneth Israel, säger om den amerikanska UAV:en Predator:s in-

satser i Kososvo: ”Because Predator been so successful, there has been an

awakening. It has sparked support for UAVs across the board and for our

planned family of UAVs”. 62 Israel menar att Predators och andra UAV:ers

framgångar i Bosnien och Kosovo berodde på förmågan att, utan risk för män-

niskoliv, målange, spana av specifika områden, resultatrapportera efter flygan-

fall samt övervaka vapenstillestånd.63

Tim Ripley å andra sidan har sammanställt ett antal områden där UAV:er inte

varit helt lyckade: ”UAVs were also found to have their own vulnerabilities

and limations, which make many senior commanders loath to throw all their

surveillance and reconnaissance eggs into the UAV basket.”64 Ripley pekar

bland annat på att samordningen av luftrummet mellan UAV:er och övrigt flyg

sannolikt inte hade gått att lösa om inte bemannat flyg, av risk för luftvärnsbe-

kämpning, tvingats flyga över 4 500 meter medan UAV:er höll sig under denna

höjd.

Vidare pekar Ripley på UAV:ers sårbarhet för bekämpning då NATO förlorade

27 UAV:er i Kosovo.65 Av sekretess finns inga öppna uppgifter om hur många

UAV:er NATO flög med i Kosovo, men att två Predators av fem förlorades är

                                                
61 Ripley Tim, UAVs over Kosovo, Air Force Monthly, september 2000.
62 Goodman Jr Glenn W, New eyes in the sky, Armed Forces Journal International, juli 1996.
63 Pilotless progress; the steady rise of UAVs, Janes Defence Weekly, 17 September 1997, s 24
64 Ripley Tim, UAV:s over Kosovo, Air Force Monthly, september 2000.
65 Ibid.
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bekräftat.66 Ett annat problem för Predator var att väderbegränsningar och is-

bildning gjorde att den inte kunde flyga under vinterhalvåret av Kosovo-

konflikten. Vidare var de flesta UAV:er försedda med sensorer som tog digitala

bilder, vilka inte gav juridiskt bindande bevisning för bl.a. krigsförbrytelser.67

Avslutningsvis menar Ripley att UAV:er bidrog till mikromanagement. Efter

misstagen att ha bombat en civil buss och den kinesiska ambassaden krävdes

nämligen identifiering av ytterligare en person utöver piloten för att få bekäm-

pa uppdykande mål. Ofta var det en general som med hjälp av en länkad UAV-

bild medgav bekämpning eller inte. Piloterna var inte särskilt förtjusta över att

eldtillståndet beviljades av en general flera hundra mil från händelsernas cent-

rum. Många piloter menade att det var UAV:ernas fel att så få rörliga mål be-

kämpades i Kosovo eftersom det ofta tog timmar för de långsamma UAV:erna

att flyga till platsen för identifiering. Då hade piloten oftast bränsleslut eller så

hade målet flyttat sig.

4.5  Slutsatser historia

UAV:ers utveckling har i modern tid språngartat tagit fart vid framförallt tre

tillfällen. Språng ett efter den sovjetiska nedskjutningen av det amerikanska

U2-planet 1960 och språng två efter Israels seger i luftkriget över Libanon

1982. Språng tre inleddes 1991 vid tillämpningen av informationsteknikens

framsteg under Gulfkriget och pågår fortfarande.

UAV:ers framgångar har varit störst inom uppdragstyper som är ”dull, dirty

and dangerous”. 68 UAV:er har ännu inte uppträtt som autonoma system utan

verkat som komplement till andra system (force multipliers). Historien ger an-

ledning till ett mått av vaksamhet för glädjekalkyler och alltför optimistiska

prognoser om vad UAV:er kan uträtta. UAV:er är inte lösningen på allt men

rätt utnyttjade och med tydlig vilja och inriktning av utvecklingen, har UAV:er

                                                
66 Lax Mark och Sutherland Barry, RAAF, An extended role for UAVs in the Royal Australien
Airforce, Air Power Studies Centre, APSC paper number 46, 1995, s 10.
67 Ripley Tim, UAVs over Kosovo, Air Force Monthly, september 2000.
68 Uppdrag som för piloten är långa, tröttande, tråkiga och farliga.
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goda förutsättningar att göra nytta. Grundidén med hur UAV:er skall användas

är god men har ännu inte kunnat förverkligas fullt ut.

5.    UAV:ers fördelar och nackdelar

För att finna fördelar och nackdelar med UAV:er måste de jämföras med något.

Jämförelsen sker i två steg. Först jämförs UAV:er som en del av flygstrids-

krafterna med andra stridskrafter (primäregenskaper). Därefter jämförs UAV:er

inom flygstridskrafterna med bemannat flyg (sekundäregenskaper).

5.1  UAV:ers primära egenskaper

UAV:er som en del av flygstridskrafterna har primära egenskaper som i jämfö-

relse med andra stridskrafter är att beteckna som fördelar:69

Fart: Farten ger UAV:er förmågan att snabbt tillryggalägga avstånd och egen-

skapen att på kort tid kunna penetrera in på djupet av en angripares territorium.

I luften finns ingen hindrande terräng utan det är alltid den närmaste vägen

mellan två punkter som gäller.

Höjd: Markstridskrafter ser ut över terrängen i bästa fall till nästa höjd och

sjöstridskrafter blickar mot horisonten. Flygstridskrafter och UAV:er kan oftast

se hela slagfältet från ovan.

Räckvidd: Cirka 70 % av jordens yta består av vatten och 30 % av land. Ut-

rymmet ovanför vatten och land består till 100 % av luft. Detta medför att

UAV:er inte har något fysiskt hinder i räckvidd än sin egen inneboende be-

gränsning.

                                                
69 The Air Power Manuel, AAP 1000, Doktrin för Australiens flygvapen, februari 1998, s 25-
34.
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5.2  UAV:ers sekundära egenskaper och fördelar

Vid källforskning och intervjuer har, vid en jämförelse inom flygstridskrafterna

mellan UAV:er och bemannat flyg, ett antal fördelar för UAV:er framkommit.

De fördelar som är allmänt accepterade och vanligast förekommande är:70

UAV:er sparar liv: UAV:er kan genomföra farliga och svåra uppdrag utan att

riskera livet på piloter och annan personal. I den nya typen av konflikter i värl-

den står vanligtvis inte det egna landets säkerhet på spel utan försvarsmakterna

genomför någon form av fredsframtvingande eller fredsbevarande operation

utanför det egna landets territorium. Vid dessa typer av operationer är politi-

kers och hemmaopinionens acceptans för egna förluster låg. De få förlusterna

på den allierade sidan under Gulfkriget har satt en standard för vilken förlus t-

nivå främst USA, men även andra länder, är beredda att acceptera. Utveckling-

en har inneburit att egna förluster blivit en form av ”center of gravity”, 71 vilket

bekräftades i Somalia 1993 då Mohammed Farah Aidads gerillasoldater tving-

ade USA att avbryta sin operation genom att tillfoga dem förluster understi-

gande två dussin soldater.72 Även vid försvar av eget territorium har acceptan-

sen för egna förluster minskat.

Teknikutveckling: Utvecklingen inom data- och informationstekniken har

inneburit att UAV:ers nyttolaster blivit billigare, mindre och lättare samtidigt

som kapaciteten och förmågan ökat. Teknikutvecklingen har öppnat flera nya

användningsområden och uppgifter för UAV:er.

Ekonomi: Kostnaden för UAV-system är lägre än för stridsflygsystem. När-

mare 30 % av utvecklingskostnaderna för F-22 RAPTOR är relaterade till pi-

loten. Dessutom tillkommer cirka 2 miljoner dollar per pilot i grundläggande

flygutbildning samt ytterligare en halv miljon dollar årligen för att vidmakt-

                                                
70 Kumar Rajesh, Tactical reconnaissance: UAVs versus manned aircrafts, Australien Air
Command and Staff College, 0349/97-03, mars 1997.
71 Center of Gravity = Eget center of gravity är den punkt där man är mest sårbar eller svag.
72 Gordon Michael och Trainor Bernard E, The Generals War, (New York, Little Brown and
Company, 1995), s 469-470.
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hålla piloten operativ. 73 Genom att bygga UAV:en runt nyttolasten istället för

piloten kan delar av dessa kostnader avräknas. Vidmakthållandekostnaderna

för UAV:er är dessutom låga eftersom skillnaden mellan att simulatorflyga

UAV:er och vanlig UAV-flygning är marginell. UAV:er kan därför i stor ut-

sträckning förbli i förråd tills de behövs i någon operation. 74

Prestanda: Genom att flytta operatören från cockpit försvinner den mänskliga

faktorn som begränsning. Detta innebär bland annat att UAV:er kan flyga på

hög höjd utan särskilda investeringar och att uthålligheten avgörs av bränsle-

tillgången. När piloten lämnar cockpit minskas vikt och storlek till förmån för

minskad radarmålyta och ökad uthållighet. Människan begränsar inte längre

manöverbarheten hos farkosten varför belastningar upp till 30 G kan bli aktu-

ella.75

Civila tillämpningar: Data- och IT-tekniken som används i UAV:er finns of-

tast redan framtagen för civila ändamål. Den civila marknaden driver utveck-

lingen och svarar för större delen av utvecklingskostnaderna, vilket militären

kan dra nytta av. Härutöver finns redan en mängd civila tillämpningar som

driver utvecklingen framåt. Exempel på detta är UAV:er för skogsbrandsöver-

vakning, havsövervakning, indikering av radioaktiva ämnen, trafikövervak-

ning, gränsövervakning, besprutning av åkrar, fattigmanssatellit, basstation i

mobiltelefonnät med mera.

Behovet av underrättelser: Utvecklingen inom de militära bekämpningssy-

stemen har inneburit att vapnen erhållit längre räckvidder och högre träffsan-

nolikhet. Målen blir färre, dyrare och rörligare.76 Bättre balans mellan under-

rättelser och eldkraft erfordras för att förse vapensystemen med korrekt infor-

mation i rätt tid och mängd.

                                                
73 Nolan II Robert C, The Pilotless Air Force ?, Researchpaper från USAF Air Command and
Staff College, mars 1997.
74 From Top Gun to Computer Nerd, Air International, September 1999, s 175.
75 http:/www.nawcwpns.navy.mil/polo/ucav.html, s 1, april 2001.
76 Askeliden Jan-Ivar, UAV är dagens modeord ”Modellplanet” tas på allvar, FOA-tidningen ,
nr 3 juni 1995.
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Behovet av ökade underrättelser i nära realtid framkom under Gulfkriget. Trots

överlägsenhet i bekämpningssystem lyckades alliansen inte i tid förse sina

långtskjutande system med underrättelser för bekämpning av rörliga mål som

t.ex. Scudrobotar.77 Utvecklingen i hela västvärlden går mot färre men mer

kvalificerade bekämpningssystem med ett ökande behov av underrättelser.

5.3  UAV:ers sekundära egenskaper och nackdelar

Inom flygstridskrafterna har UAV:er ett antal nackdelar i förhållande till be-

mannat flyg. Dessa är framförallt:

Luftrumssamordning: Det är ännu ingen UAV-tillverkare eller försvarsmakt

som övertygat luftfartsmyndigheter om att UAV:er skall få uppträda på samma

villkor som bemannat flyg. 78 Under fred flygs UAV:er därför i särskilt avlysta

områden.

Även under krigsliknande förhållanden då regelverket är mildare uppstår pro-

blem. Samordningen av luftrummet över Kosovo var så komplex att UAV:er

tilldelades en fast tid och rutt. Detta medförde att serberna lärde sig var och när

UAV:erna uppträdde och kunde flyga upp jämsides UAV:erna och bekämpa

dem.79

Samordning av luftrumsutnyttjandet är svårt eftersom regelverken inte följt den

tekniska utvecklingen. Löses inte problematiken så förloras flexibilitet och

många grundläggande idéer med UAV:er kan falla. Tendensen är att antalet

system som använder luften ökar och med dagens luftrumssamordning riskerar

systemen att begränsa varandra. Det är därför oroande att så många källor re-

dan i avgränsningarna valt att bortse från luftrumssamordning. Behandlas inte

luftrumsproblematiken seriöst kan den bli en av UAV:ernas värsta fiender.

                                                
77 Ibid
78 Svensson Alf, UAV med höga prestanda, Flygvapennytt, nr 4-2000.
79 Ripley Tim, UAVs over Kosovo, Air Force Monthly, September 2000.
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Certifiering: I dag lever UAV:er upp till ett systemsäkerhetskrav som innebär

att driftstörningar som kan orsaka haveri uppträder ungefär var 1000:e flyg-

timme. Motsvarande krav på civila passagerarflygplan är en driftstörning på

100 000 flygtimmar.80 Följaktligen återstår en del arbete för att få UAV:er cer-

tifierade och godkända ur ett flygsäkerhets- och luftvärdighetsperspektiv. Då

UAV-området fram tills nyligen dominerats av arméförband och flertalet till-

verkare haft begränsad flygkompetens har inte luftvärdighetsproblematiken

prioriterats. Begreppet luftvärdighet är komplext och omfattar bl.a. systemsä-

kerhet, underhåll, användande av godkända tillverkare och underleverantörer,

operatörsutbildning, kontrollerbarhet, datalänkar och åtgärder vid felutfall i

luften. 81 Utöver detta är kraven på förbanden omfattande. Eftersom luftfartsla-

gen och Regler för Militär Luftfart (RML) måste följas tar det 2-3 år att

genomföra en så rutinmässig verksamhet som att ombeväpna en flygflottilj från

ett flygslag till att annat.82 Ett operativt flygsystem tar 20-30 år att utveckla.

Inget tyder på att UAV:er tillåts ta någon genväg i luftvärdighetsarbetet.

Pionjäranda: Flygvapnets UAV-ansvarige, överstelöjtnant Alf Svensson, me-

nar att ”Många känner sig kallade att konstruera och använda dessa luftfar-

koster, ibland kanske utan att ha de rätta egenskaperna.”83 Denna anda har

medfört att flera UAV-projekt misslyckas. Risken är stor att även seriösa pro-

jekt påverkas vid minsta motgång.

Ovilja till förändring: Likt alla organisationer förekommer inom försvars-

makter en ovilja till förändring. ”The only thing harder than getting a new idea

into the military mind is getting an old one out!” 84 UAV:ers införande påverkar

en privilegierad och glorifierad yrkeskategori, piloter. Prestige har påverkat

och kommer att påverka möjligheterna för implementeringen av UAV:er i mi-

                                                
80 Realiserbarhetsstudie för teknikdemonstration, UAV, Rymdbolaget, SSS 11-35 ver 2.0.
81 Rogers Bernard C, Design and airworthiness requirements for military UAVs, UK MoD,
September1999.
82 Obemannade flygande system i Försvarsmakten, HKV skr 35 801:73954, 00-11-14.
83 Svensson Alf, UAV med höga prestanda, Flygvapennytt, nr 4-2000.
84 Liddell Hart B H citerad i D Evans, War; a matter of principles, (MacMillan Press, 1997).
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litära förband, då UAV:er är både ”force multipliers” samt ett första steg mot

att tvinga piloterna att lämna cockpit.

5.4  Slutsatser

Jämfört med andra stridskrafter har UAV:er de primära egenskaperna fart, höjd

och räckvidd som fördelar. Inom områden där dessa egenskaper är betydelse-

fulla gör UAV:er störst nytta.

Jämfört med bemannat flyg har UAV:er nedanstående fördelar och nackdelar

som påverkar användningsområde och uppgifter:

Fördelar Nackdelar

+ Sparar liv - Luftrumssamordning

+ Teknikutvecklingen - Certifiering

+ Ekonomi - Pionjäranda

+ Prestanda - Ovilja till förändring

+ Civila tillämpningar

+ Ökat behov av information

6. Det framtida stridsfältet

Beskrivningen av framtidens stridsfält har utgått från Försvarsmaktens per-

spektivplanering samt Regeringens fastställda huvudinriktning för ominrik t-

ningen av försvaret från invasionsförsvar till insatsförsvar.85 Tyngdpunkten har

lagts vid att söka efter faktorer som kan öka spårbarheten mellan UAV:ers ut-

veckling och den av Regeringen och Försvarsmakten beskrivna framtiden (FMI

2020). Faktorer som bedömts leda till denna ökade spårbarhet är den framtida

stridens karaktär, RMA och strategiska typsituationer.

                                                
85 Huvudinriktningen för Försvarsmakten återfinns i regeringspropositionen Det nya försvaret,
1999/2000:30. Försvarsmakten har utvecklat huvudinriktningen i Försvarsmaktsidé 2020 Rap-
port 3, HKV skr 23 210:65117, 1999-05-19 samt Försvarsmaktsidé och målbild -FMI 2020
Rapport 4, HKV skr 23 210:61977, 2000-03-01.
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6.1  Den framtida stridens karaktär86

Framtidens krigföring kommer fortsatt att vara viljornas kamp där den som

kommer innanför motståndarens beslutscykel och/eller knäcker motståndarens

tro på sin egen förmåga avgör kriget till sin fördel. Informationsöverlägsenhet

och tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem med hög precision och

slagkraft ökar möjligheterna att slå mot motståndarens kraftcentrum. Härmed

vidgas stridsrummet och hela operationsområdet på marken, till sjöss på och

under ytan och i luften utnyttjas. Det framtida kriget blir frontlöst (fragmente-

rat) och kommer att utkämpas över stora ytor med snabba och intensiva strids-

förlopp.

Tempot ökar på det framtida stridsfältet. I takt med att antalet förband minskar

ökar kraven på taktisk och operativ rörlighet hos kvarvarande förband. Den

ökade rörligheten innebär förbättrat egenskydd samt att kontroll av väsentliga

områden snabbare kan etableras. Tidvis dominans över ett visst område kan

åstadkommas med en kombination av ledningskrigföring, telekrig och lång-

räckviddiga vapen.

Insatser med ballistiska missiler och kryssningsrobotar kan förväntas mot fasta

mål i vårt samhälle i syfte att uppnå systemkollaps.

Betydelsen av luftrummet ökar ytterligare, då allt fler vapensystem och senso-

rer nyttjar luften. Framgångar i luftkriget är avgörande för det fortsatta krigs-

förloppet. Möjligheterna till egna luftoperativa insatser eller förflyttningar av

enheter på marken eller havsytan nedgår om motståndaren behärskar luftrum-

met.

Markstridskrafterna utvecklas mot mer slagkraftiga, rörliga och flexibla samt

mindre personaltäta förbandsstrukturer. Specialförband nyttjas till målutpek-

ning för långräckviddiga markmålsbekämpande enheter samt för bekämpning

                                                

86 Beskrivningen av det framtida stridsfältet är från Försvarsmaktsidé 2020 Rapport 3, HKV
skr 23 210:65117, 1999-05-19, s 70-72.
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eller upptäckt av mål på djupet av en angripare. Attackhelikoptersystem utgör

skydds-, underrättelse- och bekämpningssystem.

Inom sjökrigföringen ökar betydelsen av undervattensoperationer, luftvärns-

skydd och minröjning. Amfibisk förmåga är viktig för kontroll av övergången

land/hav och i skärgården. Specialförband används för underrättelseinhämtning

och målutpekning.

Den allt mer komplicerade tekniska miljön ställer i framtiden högre krav på

personalens tekniska kompetens och beslutsförmåga. Vidare kan stridsförlop-

pen bli så snabba och automatiserade att de blir svåra att påverka med traditio-

nell operativ/taktisk ledning. Insatsbeslut behöver fattas på olika nivåer och

kräver en utpräglad uppdragstaktik samt ett anpassat ledningssystem.

Utifrån karaktären på framtidens stridsfält utkristalliseras ett antal funktioner i

striden som får ökad och förändrad betydelse. Teknikutvecklingen tillsammans

med dessa funktioner utgör den stora förändringen i framtidens krig, RMA.

6.2  Revolution in Military Affairs

RMA används av Försvarsmakten som samlingsbegrepp för att beskriva en

önskvärd utveckling mot en framtida idébild, från invasionsförsvar till insats-

försvar.87 Utgångspunkten är att teknisk överlägsenhet och militär tillämpning

av tekniska genombrott skall utnyttjas för att genomföra en kraftig förändring,

en revolution av krigföringen. 88 Grunden för RMA är informationsteknologins

möjligheter i kombination med nya precisionsvapen. De viktigaste funktioner-

na för Försvarsmaktens utveckling mot RMA är:89

Underrättelser: Förmåga till att skapa överlägsen situationsuppfattning.

                                                

87 Situationsuppfattning och Ledning för Rätt insats, FoRMA/LUST Årsrapport 2000, FOI-R—
0016—SE, januari 2001, s 14.
88 I krigshistorien förekommer liknande taktiska/tekniska genombrott. Massarméerna efter
franska revolutionen, kulsprutan och flygmaskinen är några exempel.
89 En visionsstudie om Försvarsmaktens insatsfunktion, FoRMA/LUST Årsrapport 2000, FOI-
R—0015—SE, januari 2001, s 19-21.
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Ledning: Ett bearbetnings- och beslutsorgan som snabbare än idag fattar rätt

beslut om insats på rätt tid.

Bekämpning: Bekämpning i form av precisionsinsatser på långa avstånd i ett

system av system som medger målidentifiering, snabb insatsledning, önskad

effekt i målet och utvärdering av insatsen samt bibehållen förmåga till uppre-

pad insats.

Härutöver finns, inom RMA:s operationskoncept, ytterligare tre grundelement i

striden som erhållit modifierad och ökad betydelse:90

Rörelse:  Flerdimensionell manöverförmåga; utnyttjande av information, be-

kämpning och rörelseförmåga för gruppering och insats av utspridda integrera-

de flyg-, mark- och sjöstridskrafter.

Skydd:  Heltäckande, aktiva och passiva skyddsåtgärder för egna styrkor och

resurser. Omfattar även skydd mot de moderna teknologier man själv nyt tjar.

Situationsanpassad logistik: Fusion av information, logistik och transporttek-

nologi för att möjliggöra snabb respons och för att hålla ordning på och omdi-

rigera transportresurser så att leverans av avvägd logistik sker på rätt plats och i

rätt tid.

                                                
90 Försvarsmaktsidé och målbild -FMI 2020 Rapport 4,  HKV skr 23 210:61977, 2000-03-01, s
68.
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I rekommendationen för den svenska UAV-utvecklingen värderas UAV:er

inom RMA:s sex funktioner med tyngdpunkt på underrättelser, ledning och

precisionsbekämpning. För att konkretisera funktionerna och ytterligare knyta

UAV:ers uppgifter mot FMI 2020 används en av de tre fastställda strategiska

typsituationer, STS 1.

6.3 Strategisk typsituation 1

Det är viktigt att påpeka att de strategiska typsituationerna inte är bedömningar

av en trolig utveckling, ej heller en logisk analys av annan stats eller aktörs

mål, medel, metoder och motiv för handlande.91 Varje STS beskriver en av

flera mycket extrema omvärldsutvecklingar som ger en grund för att beräkna

och ta fram behov av förmågor inom Försvarsmakten.

6.3.1  STS 1 karaktärsdrag och beskrivning

STS 1 bygger på en av regeringen antagen omvärldsutveckling som grundats

på att den positiva utvecklingen i Ryssland har medfört en långsam uppbygg-

nad av de ryska stridskrafterna. Politiska bakslag medför rysk aggressivitet.

Karaktärsdragen för STS 1 är:92

§ ökat ryskt inflytande över OSS93

§ viss kvalitativ förbättring av ryska stridskrafter

§ begränsat väpnat angrepp (VA) med syfte att påtvinga vilja skall kunna

mötas

§ omfattande VA syftande till ockupation är inte möjligt.

Utvecklingen i STS 1 sker i tre faser. Typsituationen inleds med en politisk kris

i Ryssland medförande risk för stridshandlingar inom OSS eller mot de Baltis-

                                                
91 Wivstam Peter, Maritim manöverkrigföring – ett sätt att tänka, FHS skr 19 100:6005, 2000-
04-10, s 10.
92 Ibid bilaga 2.
93 Oberoende Staternas Samfund (OSS) bildades 1991 efter Sovjetunionens sönderfall och
består av Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgisien, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland, Prismas nya uppslagsbok 1992.
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ka staterna. Ryska markstridskrafter grupperas vid gränsen till Baltikum och

Vitryssland. De ryska flyg- och sjöstridskrafter uppträder i och över Östersjön.

Kryssningsrobotar och taktiska ballistiska missiler (TBM) disponeras.

Därefter uppträder de ryska stridskrafterna hotfullt mot svenska enheter i och

över Östersjön. Mindre, eventuellt oavsiktliga, sammanstötningar mellan

svenska och ryska flyg- och sjöstridskrafter förekommer.

Slutligen övergår krisen i ryska angrepp på Sverige med kryssningsmissiler,

TBM och flyg- och sjöstridskrafter. Anfallen riktas mot svenska flyg- och far-

tygsenheter, svensk infrastruktur och direkt mot svenskt territorium. Landstig-

ning och luftlandsättning av förband sker för fysiska angrepp mot svensk infra-

struktur. Utläggning av minor sker på svenskt och internationellt vatten.

6.3.2  Operativa uppgifter i STS 1

De viktigaste uppgifterna till Försvarsmakten, ur ett UAV-perspektiv, inom

STS 1 är:

Övergripande uppgifter: 94

§ dämpa krisen

§ underrättelseinhämtning för egen beredskap

§ hävda territoriell integritet (TI)

§ beredskap för att kunna avvärja väpnat angrepp (VA).

Dämpa krisen

Verksamhet för att dämpa krisen genomförs främst på politisk nivå och med

Försvarsmakten som ett av flera instrument.

Uppgifter inom underrättelseinhämtning för egen beredskap

Underrättelseinhämtning och uppföljning av verksamhet i närområdet för att

kunna höja beredskapen samt för att följa upp rysk styrkeuppbyggnad.

                                                
94Moore Michael, Överste HKV PLANS STRAT, anförande vid FHS 1999-10-14.
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Uppgifter inom hävda territoriell integritet:

§ övervaka eget territorium

§ framskjuten spaning

§ hindra kränkningar.

 Uppgifter inom avvärja VA:

§ avvärja angrepp

§ skydda civilbefolkning, vitala samhällsfunktioner, egna basområden, sjötra-

fik och övriga transporter

§ tidig kraftsamlad bekämpning av angriparen med precision över hela ope-

rativa djupet, ledningsöverläge och hög operativ rörlighet

§ inhämta underrättelser för att upptäcka angriparens insatser

§ beredskap för NBC.

Dessa allmänt hållna uppgifter till Försvarsmakten inom STS 1 överförs till

kapitel sju där de analyseras ur ett UAV-perspektiv och utifrån de sex viktiga

funktionerna på framtidens stridsfält ( underrättelse, bekämpning, ledning, lo-

gistik, rörelse och skydd ). Analysen syftar till att identifiera dels de STS 1-

uppgifter till Försvarsmakten UAV:er kan deltaga i och dels översiktligt hur

UAV:er kan bidra till att lösa uppgifterna.

7. Analys av funktioner och uppgifter ur ett UAV-

perspektiv

Kapitlet redovisar i kursiv stil de uppgifter till Försvarsmakten i STS 1 som

UAV:er kan deltaga i. Vidare beskrivs mycket översiktligt hur UAV:er kan

deltaga i uppgifterna. Vid beskrivningen används den, i kapitel tre redovisade,

översiktliga bilden av möjliga uppgifter till UAV:er oberoende av scenario.

Detta innebär att kapitel tre redovisar samtliga möjliga uppgifter till UAV:er

oberoende av scenario medan detta kapitel behandlar uppgifter till UAV:er

enbart inom ramen för STS 1. STS 1-uppgifterna sammanställs i en tabell på

slutet av kapitlet.
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7.1 Underrättelser och UAV:er

Funktionen underrättelser syftar till en överlägsen situationsuppfattning, ska-

pad av information från ett stort antal sensorer och informationskällor. Meto-

den är att organisera sensorer, kommunikationssystem, informationssystem och

ledningsplatser i ett ”system av system”.95 I ett nätverk blir samtliga sensorers

information tillgänglig för alla.

Som underrättelsekälla bör UAV:er kunna ingå i ett system av system och läm-

na information till nätverket. I funktionen underrättelser inom STS 1 finns ett

antal uppgifter lämpliga för UAV:er.

Övervaka eget territorium / Hävda territoriell integritet: I uppgiften skall un-

derrättelsekällor upptäcka kränkningar och identifiera dem för beslut om insats.

UAV:er kan vara antingen en del av det fasta spaningssystemet (radarstatio-

ner/aerostater) eller en reaktiv och rörlig del som komplement till det fasta spa-

ningssystemet. Följande uppgifter kan här bli aktuella:

§ luftbevakning i det fasta spaningssystemet

§ luftbevakning som kapacitetsförstärkare mot riktat område alternativt som

”Gapfiller” vid skador på fasta spaningssystemet (samma uppgift som den

bemannade flygande spaningsradarn FSR-890 löser)

§ reaktiv spaning för identifiering av upptäckta mål i det fasta spaningssy-

stemet som komplement eller ersättning till främst stridsflygplan

§ signalspaning (SIGINT/ELINT) som komplement eller ersättning till be-

fintliga signalspaningsförband S 102 B, HMS ORION, taktisk signalspa-

ning (TAKSIS) och Försvarets Radioanstalt (FRA).96

Framskjuten spaning / Underrättelser för egen beredskap: För att ha rätt be-

redskap på våra militära förband krävs en god uppfattning om angriparens

                                                
95 En visionsstudie om Försvarsmaktens insatsfunktion, FoRMA/LUST Årsrapport 2000, FOI-
R—0015—SE, januari 2001.

96 ELINT (Electronic Intellegence) är spaning mot radarstationer, sensorer o.s.v. SIGINT (Sig-
nal Intellegence) är spaning mot radiokommunikation.
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verksamhet och vilja. UAV:er kan vara en av flera underrättelsekällor för detta.

Följande uppgifter kan då bli aktuella:

§ strategisk spaning

§ signalspaning (SIGINT/ELINT).

Underrättelser för att upptäcka angriparens insatser / Avvärja angrepp / Skyd-

da civilbefolkningen, samhällsfunktioner, basområden och transporter: För att

lösa uppgifterna krävs uppfattning om VAR och NÄR motståndaren angriper.

Uppgiften löses på liknande sätt som vid underrättelser för egen beredskap och

syftar till att lokalisera angriparen samt kontrollera hans utbredning. För att

skydda civilbefolkning, samhällsfunktioner, basområden och transporter kan

UAV:er skapa förvarning så att skyddsåtgärder hinner vidtas. Dessutom kan

UAV:er indirekt skydda civilbefolkning och samhällsfunktioner genom att

lämna måldata till andra system som bekämpar angriparens långräckviddiga

bekämpningssystem. Uppgifterna till UAV:er kan då bli:

§ strategisk/operativ/taktisk spaning

§ målspaning

§ målutpekning

§ måldata till andra system (t.ex. stridsflyg) för bekämpning av kryssningsro-

botar och TBM

§ signalspaning (SIGINT/ELINT).

Tidig bekämpning av angriparen på hela operativa djupet, ledningsöverläge

och rörlighet: I uppgiften levererar underrättelsekällor underlag för bekämp-

ning och störning, resultat efter utförd bekämpning och information om krav på

egen rörlighet. Detta kan innebära:

§ strategisk/operativ/taktisk spaning

§ målspaning

§ målutpekning

§ resultatspaning

§ signalspaning (SIGINT/ELINT).
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Beredskap för NBC: Uppgiften kräver underrättelser om angriparens kapacitet

och avsikt. Efter NBC-insats krävs uppfattning om var stridsmedlen är insatta

och när de klingat ut. Uppgifterna kan bli:

§ strategisk spaning

§ signalspaning (SIGINT/ELINT)

§ indikering.

7.1.1 Slutsats

Inom funktionen underrättelser utkristalliseras två huvudgrupper av uppgifter.

Grupp 1 innehåller uppgifter som redan är bevisade som möjliga genom att de

är lösta av andra länders UAV:er under krigsliknande förhållanden. Dessa upp-

gifter är:97

§ strategisk/operativ/taktisk spaning

§ reaktiv spaning för identifiering av mål upptäckta i det fasta spaningssy-

stemet

§ målspaning

§ målutpekning

§ resultatspaning.

Grupp 2 innehåller uppgifter där bedömningen om att UAV:er kan lösa upp-

gifterna måste grundas på prognoser. Dessa uppgifter är:

§ signalspaning (SIGINT/ELINT)

§ luftbevakning som komplement eller kapacitetsförstärkare

§ luftbevakning i fasta systemet

§ måldata till andra system för bekämpning av kryssningsrobotar och TBM

§ NBC-indikering.

                                                
97 Van Blyenburgh Peter, EURO UVS, UAVs – current situation and consideration for the way
forward, http://www.fas.org/irp/dodir/usaf/conops_uav/index.html . april 2000.
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Sammanfattningsvis (se tabellen i kapitel 7.5) kan uppgifterna sett ur funktio-

nen underrättelser lösas av:

URAV: Taktisk/operativ/strategisk spaning, signalspaning (SIGINT/ELINT),

reaktiv spaning och luftbevakning som komplement eller kapacitetsförstärkare,

luftbevakning i fasta system, måldata till andra system för bekämpning av

kryssningsrobotar och TBM, målspaning, målutpekning samt resultatspaning

på djupet.

USAV: NBC-indikering.

Sverige saknar i dag system för målutpekning, NBC-skydd och bekämpning av

TBM samt har begränsad förmåga att bekämpa kryssningsmissiler.98

7.2 Bekämpning och UAV:er

Funktionen bekämpning syftar till precisionsinsatser mot angriparens kraftcent-

rum på rätt tid, på rätt plats och med rätt stridsmedel.99 Tidsloopen (snabbhe-

ten) har ökat i betydelse och vid val av vapen handlar det om att uppnå önskad

effekt i målet samt oviljan att skada annat än målet (Collateral Damage). Be-

greppet vapen kan i detta sammanhang ha stor bredd och omfatta allt från te-

lekrigföring till ”traditionell” vapeninsats. I funktionen bekämpning finns inom

STS 1 ett antal uppgifter lämpliga för UAV:er.

Tidigt kraftsamlad bekämpning av angriparen över hela operativa djupet:

Uppgiften innebär långa bekämpningsavstånd, handlingsfrihet att välja tid och

rum för bekämpning samt snabbhet. UAV:er som leverantör av underrättelser

för andra bekämpningssystem är behandlade varför UAV:er här behandlas en-

bart som bekämpningssystem. Uppgifterna till UAV:er kan bli:

§ bekämpning av fasta mål på marken

§ bekämpning av rörliga mål på marken

§ bekämpning av mål på ytan (vatten)

                                                
98 Försvarsmaktens budgetunderlag för 2002, HKV skr 23 383: 62624,2001-03-01, s 13.

99 Wiktorin Owe, Nya krav - Nytt Försvar, anförande på Folk och Försvars konferensen i Sälen
2000-01-23, s 3.
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§ bekämpning av luftmål (flygplan, helikoptrar, UAV:er)

§ telekrigföring.

Ledningsöverläge: För att nå ledningsöverläge kan egna ledningssystem skyd-

das eller angriparens degraderas alternativt en kombination. Inom bekämpning

kan uppgiften till UAV:er bli bekämpning av angriparens ledningssystem ge-

nom telekrigföring eller fysisk bekämpning av ledningssystemens infrastruktur.

7.2.1 Slutsats

Inom funktionen bekämpning finns uppgifter främst för UCAV:er. Det existe-

rar inga öppna källor som medger att UCAV:er är operativa och det mesta ty-

der på att de finns på förband först bortom 2010.100 Detta innebär att huvudde-

len av  uppgifterna till UAV:er inom funktionen bekämpning måste grundas på

prognoser. Uppgifter till Försvarsmakten i STS 1 sett ur funktionen bekämp-

ning kan löses av:

USAV: Telekrigföring mot ledningssystem.

UCAV: Bekämpning av luftmål, mål på ytan samt fasta och rörliga markmål.

Bildalstrande UCAV:er kan lösa samtliga uppgifter i ett bekämpningssystem

genom målupptäckt, identifiering, beslutsunderlag för insats, insats och utvär-

dering av insatsen samt upprepad insats.

7.3 Ledning och UAV:er

Ledning syftar till att, utifrån funktionen underrättelsers överlägsna situations-

uppfattning (Dominant Battlespace Awareness), snabbt och effektivt fatta be-

slut om en avvägd insats (Decision Superiority). Ledning består inte bara av

tekniska system som i nära realtid levererar information utan även av personal,

doktriner, organisation, utbildning och övning samt förändrade ledningsmeto-

der och hjälpmedel.101 Funktionen ledning är komplex och omfattande. Under-

                                                
100 UCAVs moves toward feasibility, Air Force magazine, mars 1999, s 32-37.
101 Situationsuppfattning och Ledning för Rätt insats, FoRMA/LUST Årsrapport 2000, FOI-
R—0016—SE, januari 2001, s 15.
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rättelser och bekämpning är förutsättningar för en effektiv ledning och är redan

behandlade. Uppgifterna till UAV:er inom funktionen ledning blir:

Dämpa krisen / Avvärja angrepp / Hävda territoriell integritet:  Ett effektivt

och snabbt ledningssystem ger förmågan att förekomma en angripare redan

innan han angriper oss. Lite tillspetsat kan det uttryckas ”Jag ser vad du gör –

avbryt annars bekämpar jag dig!”102 Uppgifterna för UAV:er kan bli att till-

sammans med övriga underrättelsekällor leverera beslutsunderlag för insats,

kunna utföra insats samt vara relä- eller basstation i kommunikationssystem.

7.3.1 Slutsats

Inom funktionen ledning utkristalliseras två huvudgrupper av uppgifter.

Grupp 1 innehåller uppgift som redan lösts av andra länders UAV:er vid krigs-

liknande konflikter. Denna uppgift är:103

§ underlag för beslut om insats (strategisk spaning).

Grupp 2 innehåller uppgifter grundade på prognoser om att de går att utveckla

UAV:er för att lösa:

§ bekämpning av mål

§ relä- eller basstation i kommunikationsnät (”mast i luften”).

Sammanfattningsvis kan uppgifterna sett ur funktionen ledning lösas av:

URAV: Underlag för beslut om insats (strategisk spaning).

USAV: Relä- eller basstation i kommunikationsnät.

UCAV: Bekämpning av mål.

                                                
102 Wiktorin Owe, Nya krav – Nytt Försvar, anförande på Folk och Försvars konferensen i
Sälen 2000-01-23, s 5.
103 Van Blyenburgh Peter, EURO UVS, UAVs – current situation and consideration for the
way forward, http://www.fas.org/irp/dodir/usaf/conops_uav/index.html. april 2000.
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7.4 Skydd, rörlighet samt logistik och UAV:er

Skydd: Med skydd menas heltäckande skyddsförmåga för skydd av egen per-

sonal, infrastruktur eller förmåga. Det gäller såväl skydd mot kulor som skydd

mot virus i datorer. Skydd uppnås direkt eller indirekt. Uppgifter till Försvars-

makten i STS 1 där UAV:er kan bidraga inom funktionen skydd är:

Skydda civilbefolkning, vitala samhällsfunktioner, basområden, sjötrafik och

övriga transporter: Angriparen har inte förmåga att ockupera svenskt territori-

um. Detta tillsammans med att skyddsobjekten finns i vårt land innebär att an-

griparens fjärrstridsförmåga är hotet. Direkt kan uppgiften lösas genom luftför-

svar och förvarning samt indirekt genom offensiv bekämpning av angriparens

fjärrstridskrafter.104 Uppgifter till UAV:er kan vara:

§ luftförsvar genom bekämpning av offensivt flyg och luftlandsättningar

§ skydd av samhällsfunktioner genom deltagande i andra systems bekämp-

ning av kryssningsrobotar och TBM

§ spaning för egna skyddsåtgärder

§ bekämpning av angriparens fjärrstridsförmåga på hans territorium.

Slutsats: Uppgifterna till Försvarsmakten i STS 1 sett ur funktionen skydd

ställs till URAV:er och UCAV:er. Uppgifterna till URAV:er är i de flesta fall

prövade av andra länders UAV:er medan uppgifterna till UCAV:er bygger på

prognoser.

URAV: Underrättelser för vidtagande av skyddsåtgärder vid objekt eller funk-

tion som skall skyddas. Målspaning och målinvisning för bekämpning av fjärr-

stridsförmåga. Målläge till andra system (t.ex. stridsflyg) för bekämpning av

kryssningsrobotar och TBM.

UCAV: Bekämpning av fjärrstridskrafter på angriparens territorium. Bekämp-

ning av luftmål i eget territorium t.ex. transportflyg, bomb- och attackflyg.

                                                
104 Förband eller enhet anpassad för autonomt uppträdande på stort avstånd från eget territori-
um tex. jägarförband, ytstridsfartyg och attackflyg. Nomen Op 98.
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Rörlighet: Med rörlighet menas förutsättningar för manöverkrigföring. Manö-

verkrigföring är motsatsen till utnötningskrig front mot front. Det handlar om

att lokalisera angriparens svaga sidor, attackera hans kraftcentrum och komma

innanför hans beslutscykel. Utan att strida mot angriparens starkaste styrkor

skall, genom ett antal snabba och överraskande manövrar, angriparen tvingas

till ett läge där hans ledningsförmåga kollapsar.105 Manöverkrigföring är mer

ett förhållningssätt än en funktion vilket gör att rörlighet är representerad i

samtliga uppgifter inom STS 1. Uppgifterna till UAV:er kan bli:

§ lokalisering av angriparens front, starka och svaga sidor

§ leverans av omvärldsuppfattning till enskild soldat upp till högsta ledning

§ bekämpning eller målinvisning mot kraftcentrum.

Slutsats: Uppgifter till Försvarsmakten i STS 1 sett ur funktionen rörelse ställs

till URAV:er, UCAV:er och MAV:s. Uppgifterna till URAV:er är bekräftade

som möjliga medan uppgifterna till UCAV:er och MAV:s bygger på progno-

ser.

URAV: Strategiska, operativa och taktiska underrättelser om angriparens star-

ka och svaga sidor, position och utbredning.

UCAV: Snabb bekämpning på hela operativa djupet av mål som påverkar vår

rörlighet.

MAV: Stridsfältsunderrättelser om angriparens starka och svaga sidor, position

och utbredning på det nära stridsfältet (inom 10 km).

Logistik: Logistik är ett samlingsbegrepp för verksamhet som tillser att trupp

och förnödenheter finns på rätt plats i rätt tid.106 För att lösa funktionen logistik

inom STS 1 krävs transportresurser och att transporterna får ske ostörda från

fientlig påverkan. Under funktionen skydd behandlades UAV:ers uppgifter vid

skydd av transporter. Uppgifter till UAV:er som transportmedel blir transport

                                                

105 Doctrine in maneuver warfare, US Marine Corps, 1997-06-20, s 72-76, Department of the
Navy, 20300-1175.

106 Nomen F, remissutgåva 1999-09-20.
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av förnödenheter till specialförband på djupet av angriparens område (högrisk-

företag).

Slutsats: Uppgifter till Försvarsmakten i STS 1 sett ur funktionen logistik löses

av USAV:er. USAV:er finns i dagsläget inte utvecklade och operativa utan

uppgifterna bygger på prognoser. USAV:er bedöms inom uppgiften logistik

kunna transportera förnödenheter till specialförband på djupet av angriparen.

7.5 Sammanfattning

I tabellen nedan sammanfattas uppgifterna till UAV:er inom STS 1. Uppgift

med kursiv stil betyder att uppgiften tidigare är löst av andra länders UAV:er

under krigsliknande förhållanden medan övriga uppgifter bygger på prognoser

om vad UAV:er kan åstadkomma omkring år 2020.

URAV USAV UCAV MAV
UND Taktisk spaning

Operativ spaning
Strategisk spaning
Reaktiv spaning
Målspaning
Målutpekning
Resultatspaning
Signalspaning
Luftbevakning i
fast system
Luftbevakning
kapförst/gapfiller
Måldata för bek av
x-rb och TBM

NBC-indikering - -

BEK - Telekrigföring
ledsyst

Bek luftmål
Bek ytmål
Bek fasta markmål
Bek rörliga mark-
mål

-

Ledning Strategisk spaning Relästation
Basstation

Bekämpning av
mål

-

Skydd Spaning för egna
skyddsåtg
Målspaning
Målutpekning
Resultatspaning
Måldata för bek av
x-rb och TBM

- Bek fjärrstridskraft
på djupet
Bek luftmål (luft-
försvar)

-

Rörlighet Taktisk spaning
Operativ spaning
Strategisk spaning

- Bek av mål som
påverkar egen
rörlighet

Stridsteknisk spa-
ning

Logistik - Tp av förnöden-
heter till specförb

- -
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Av tabellen framgår en teoretisk förteckning av uppgifter till UAV:er inom

ramen för framtidens stridsfält och STS 1. Av kostnads- och effektivitetsskäl är

det emellertid inte rimligt eller möjligt att Sverige anskaffar UAV:er för samt-

liga dessa uppgifter, varför någon form av prioritering måste göras. Vid en så-

dan prioritering är det naturligt att STS 1-uppgifter som andra länder bevisat

möjliga att lösa med UAV:er väger tungt (uppgifter med kursiv stil i tabellen).

Det är emellertid inte säkert att dessa uppgifter, som är tekniskt möjliga och

beprövade på dagens stridsfält, är de uppgifter som är mest angelägna att

UAV:er löser på framtidens stridsfält år 2020 och bortåt. Därför kommer samt-

liga uppgifter till UAV:er inom ramen för STS 1 att behandlas i en prioritering.

Här finns dock inte utrymme att inbördes prioritera och mot andra system vär-

dera samtliga UAV:ers uppgifter i syfte att finna en exakt väg för utvecklingen,

därför görs en enklare ansats till prioritering i syfte att i första hand finna

någon eller några uppgifter som är mindre lämpliga för UAV:er.

8. Prioritering av uppgifter till UAV:er

En teoretisk förteckning över uppgifter till UAV:er inom ramen för framtidens

stridsfält i STS 1 fastställdes i kapitel 7. I syfte att eventuellt identifiera någon

eller några uppgifter som visserligen är efterfrågande inom STS 1, men som

den svenska UAV-utvecklingen trots detta inte bör inriktas mot, genomförs en

konfrontation.

8.1   Prioritering av uppgifter genom konfrontation

Vid prioriteringen jämförs UAV:ers möjligheter att lösa uppgifter med andra

system. Prioriteringen sker genom konfrontation i fem steg. Steg 1-2 behandlar

UAV:er mot system utanför flygstridskrafterna, steg 3-5 UAV:er mot beman-

nat flyg och steg 6 sammanfattar konfrontationen.

Steg 1 Konfrontation mot den framtida stridens karaktär

Steg 2 Konfrontation mot UAV:ers primära egenskaper

Steg 3 Konfrontation UAV:ers nackdelar
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Steg 4 Konfrontation UAV:ers fördelar

Steg 5 Konfrontation UAV:ers historiska erfarenheter

Steg 6 Sammanfattning

Vid konfrontationen minskar några uppgifter till UAV:er sitt berättigande me-

dan andra stärks. Resultatet sammanställs i steg 6 i form av en tabell.

Steg 1 Den framtida stridens karaktär

För att finna karaktären på framtidens strid har följande nyckelbegrepp från

kapitel 6.1 använts:

§ informationsöverlägsenhet § långräckviddiga bekämpningssy-

stem

§ stora ytor och snabba förlopp § tempo och rörlighet

§ komma innanför beslutscykel § möta hot från kryssningsmissiler

och TBM

§ ökad betydelse av att behärska

luftrummet

§ slå mot angriparens tro på sin egen

förmåga

Genom egenskaperna fart, höjd och räckvidd passar de flesta UAV:er väl in i

framtidens strid med snabba stridsförlopp, högt tempo och krav på rörlighet

över stora ytor.

URAV:er som underrättelsekälla skapar förutsättningar för informationsöver-

lägsenhet och lämnar underrättelser till långräckviddiga bekämpningssystem

samt måldata för bekämpning av kryssningsmissiler och TBM. Genom infor-

mationsöverlägsenheten ökas möjligheterna att komma innanför angriparens

beslutscykel. Samtliga URAV-uppgifter inom ramen för STS 1 bidrar till att

uppnå nyckelbegreppen på framtidens stridsfält. Undantaget är luftbevakning i

fast system som visserligen underlättar informationsöverlägsenhet på eget ter-

ritorium men som med sitt stationära och defensiva uppträdande inte bidrar till

att nå de övriga nyckelbegreppen på framtidens stridsfält.
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USAV:er kan bidraga till ökad rörlighet, strid på stora ytor och komma innan-

för angriparens beslutscykel genom NBC-indikering, transport av förnödenhe-

ter till specialförband, relästation samt telekrigföring. Däremot är USAV:er i

rollen som basstation i fasta kommunikationssystem mer tveksam. Visserligen

bidrar USAV:er som basstation i kommunikationsnät till informationsöverläg-

senhet inom eget territorium men bidrar i övrigt inte till någon av de övriga

nyckelbegreppen på framtidens stridsfält.

UCAV:er är ett långräckviddigt bekämpningssystem som kan möjliggöra an-

grepp mot tron på egen förmåga (vi kan nå dig, men du kan inte nå oss).

UCAV:er bidrar till tempo, rörlighet och snabba stridsförlopp på stora ytor

samt förmåga till att komma innanför angriparens beslutscykel genom att en

UCAV ensam kan målidentifiera, lämna beslutsunderlag för insatsledning, ver-

ka mot målet och utvärdera insatsen samt bibehålla förmåga till upprepad in-

sats. UCAV:er i SEAD-, DEAD- och luftförsvarsroller bidrar dessutom till att

behärska luftrummet.107

Som leverantör av stridsfältsunderrättelser (inom 10 km) är MAV:s påverkan

på nyckelbegreppen är ringa. Sannolikt finns flera andra system som betyder

lika mycket eller mer för att uppnå nyckelbegreppen på framtidens stridsfält.

Steg 2 UAV:ers primäregenskaper

I kapitel 5.4 fastställdes att UAV:er gör störst nytta inom uppgifter där egen-

skaperna fart, höjd och räckvidd är betydelsefulla. Uppgifter där dessa egen-

skaper inte efterfrågas är luftbevakning i fast system och relä- eller basstation i

kommunikationsnät. Uppgifterna löses stationärt (en plats hela tiden) och ut-

hållighet och kontinuerlig närvaro är viktigare än fart, höjd och räckvidd. Upp-

gifterna är tveksamma och kan ställas till andra system som t.ex. satelliter, ra-

darstationer och radiomaster.

                                                
107 SEAD = Suppression of enemy air defence, DEAD = Denial of enemy air defence.
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Steg 3 UAV:ers nackdelar

Luftrumssamordning är ett problem vid samtliga uppgifter till UAV:er. Pro-

blemet är lättast att hantera i centralt styrda uppgifter som strategisk spaning

och signalspaning samt vid uppdrag över angriparens territorium eftersom

UAV:er då ges företagsorder på samma sätt som bemannat flyg. Störst svårig-

heter föreligger vid reaktiv-, stridsteknisk- och taktisk spaning eftersom de

uppgifterna är mer tidskritiska och oförutsägbara. Svårigheterna är inte av den

art att uppgifter bör utgå helt utan mer av karaktären att UAV:er ”låser” luft-

rum för sina uppdrag och begränsar därmed andra system som nyttjar luften

som t.ex. attackflyg, luftvärn och helikoptrar.

Certifiering är ett problemområde för alla UAV:er som flyger bortom synhåll

för operatören. Störst torde problemet vara hos de stora systemen för strategisk

spaning och bekämpning eftersom dessa system är dyrast att förlora samt ger

störst prestigeförlust och skada på tredje man vid haveri. Problemet är hanter-

bart då kompetensen för systemsäkerhetsarbete finns i flygindustrin och Flyg-

vapnet. Förbättrat systemsäkerhetsarbete påverkar certifiering och säkerhet

men driver samtidigt upp kostnaderna. Certifieringsarbetet påverkar alla

UAV:er varför ingen uppgift till UAV:er i STS 1 bör utgå enbart av certifie-

ringsskäl.

Pionjäranda påverkar liksom certifiering samtliga UAV-system och troligen

påverkas de dyrare system mest negativt.

Ovilja till förändring är minst inom områden där det i dag inte finns några

alternativ till UAV:er. Sådana uppgifter är bekämpning av kryssningsmissiler

och TBM samt NBC-indikering och målutpekning. Oviljan till förändring är

störst inom uppgifter till UCAV:er där det dels redan finns etablerade system

(flyg, luftvärn, artilleri o.s.v.) och dels inte finns utrymme för att misslyckas

och därmed osäkerhet inför teknikberoende och obemannade system. Oviljan

till förändring kommer att påverka utvecklingen inom områden och uppgifter

till UCAV:er negativt.
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Steg 4 UAV:ers fördelar:

Spara liv gör UAV:er vid farliga och svåra uppgifter. Farliga uppgifter är ex-

empelvis över angriparens territorium eller när risken för bekämpning är stor.

De uppgifter i STS 1 som innebär stor förlustrisk är målspaning, strategisk

spaning, målutpekning, NBC-indikering, transport av förnödenheter till speci-

alförband och bekämpning av mark-, luft- och ytmål. Även stridsteknisk, tak-

tisk och operativ spaning samt signalspaning genomförs i nära anslutning till

eller över angriparens territorium och är farliga. Uppgifter som inte nyttjar fö r-

delen rädda liv är luftbevakning i fasta systemet, relästation och basstation.

Teknikutvecklingen i framtiden är svårbedömd. Inom uppgifter för URAV:er

har utveckling kommit längst och flera system har prövats i strid. Vidare är

bedömningen att inom uppgifter för URAV:er och USAV:er kommer civil och

militär teknikutveckling verka i synergi medan den militära flygindustrin

ensamt får driva utveckling inom uppgifter till UCAV:er och MAV:s.

Ekonomi talar för UAV:er inom samtliga uppdragstyper utom de som kräver

extrema UAV:er. Inom uppgifter som kräver extremt små UAV:er, MAV:s, är

det osäkert om kostnaderna för utvecklingen står i paritet till vinsten att kunna

utföra stridsteknisk spaning för egen rörlighet och manöver. Vidare är bedöm-

ningen att inom uppgifter som ställer höga krav på uthållighet och räckvidd

kommer kostnaderna mellan bemannade och obemannade system inte att skilja.

Till exempel det amerikanska höghöjds-/ långuthållighet URAV-projektet Dark

Star las ner när kostnaden närmade sig en miljard kronor per serieexemplar.108

Civila tillämpningar driver på utvecklingen inom uppgifter för USAV:er och

URAV:er. På UCAV- och MAV-området kommer emellertid Försvarsmakten

att ensam stå för utvecklingen.

                                                

108 Teknisk – Strategisk studie av obemannade luftfarkoster, UAV. FOA Dnr 97-524/S, 1997-
02-07, s 17.
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Ökande behov av underrättelser i västvärldens Försvarsmakter driver på

utvecklingen inom uppgifterna för URAV:er. Med Sovjetunionens sönderfall

har världen blivit öppnare och behovet av strategisk spaning minskat medan

behovet av operativ, taktisk och stridsteknisk spaning ökat i takt med anskaff-

ning av långräckviddiga precisionsvapen.

Sverige planerar anskaffning av KEPD 350 och långräckviddig markrobot.109

Dessa vapensystem ställer ökade krav på förmåga till målspaning, målutpek-

ning och resultatspaning på djupet av en angripares område.

Steg 5 Historiska erfarenheter:

Dull, dirty and dangerous  är den sammanfattande benämningen på de upp-

drag inom vilka UAV:er historiskt varit framgångsrika. På framtidens stridsfält

kommer alltjämt finnas behov av system som kan utföra för piloter långa,

tröttande, tråkiga och farliga uppdrag. Det fortsatta behovet av dessa upp-

dragstyper stärker UAV:er inom huvuddelen av uppgifter för USAV:er,

UCAV:er, URAV:er och MAV:s.

Steg 6 Sammanfattning:

I tabellen redovisas de uppgifter som ökat respektive minskat (fet stil) sitt be-

rättigande på framtidens stridsfält inom ramen för STS 1 och efter konfronta-

tion. Uppgifter som andra länder bevisat möjliga att genomföra är redovisade i

kursivt.

                                                

109 KEPD 350 är en flygplansfälld robot till JAS 39 GRIPEN med utbytbar verkansdel och
fällavstånd på mer än 350 km. Markrobot är samma typ av system men avfyras från marken.
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URAV USAV UCAV MAV
Framtidens
stridsfält

+stra/op/tak spa
+reaktiv spa
+målspa
+målutpekning
+resultatspa
+signalspa
+luftbev kap-
först/gapfiller
+måldat bek x-rb och
TBM
-luftbev fast syst

+NBC-indikering
+telekrig
+relästation
+tp av förnödenheter
till specförb
-basstation

+bek luftmål
+bek ytmål
+bek fasta markmål
+bek rörliga markmål

-stridsteknisk spa

Primär egen-
skaper (fart,
höjd och räck-
vidd)

+stra/op/tak spa
+reaktiv spa
+målspa
+målutpekning
+resultatspa
+signalspa
+luftbev kap-
först/gapfiller
+måldat bek x-rb och
TBM
-luftbev i fast syst

- relästation
- basstation

+bek luftmål
+bek ytmål
+bek fasta markmål
+bek rörliga markmål

+stridsteknisk spa

Nackdelar
Luftrum +stra/op spa

+målspa
+målutpekning
+resultatspa
+signalspa
+luftbev kap-
först/gapfiller
-taktisk spaning
-reaktiv spa

- - -stridstekn spa

Certifiering -strategisk spa - -bek fasta markmål -

Pionjäranda -strategisk spa - -bek luftmål
-bek ytmål
-bek fasta markmål
-bek rörliga mark-
mål

-

Ovilja föränd-
ring

+målutpekning
+måldata för bek av x-
rb och TBM

+NBC-indikering -bek av luftmål
-bek markmål
-bek ytmål

-

Fördelar
Sparar liv +stra/op/tak spa

+signalspaning
+målspaning
+målutpekning
+ reaktiv spa
-luftbev i fast syst

+nbc-indikering
+tp av förnödenheter
till specförb
-relästation
-basstation

+bek av luftmål
+bek markmål
+bek ytmål

+stridstekn spa

Teknik +stra/op/tak spa
+reaktiv spa
+målspa
+målutpekning
+resultatspa
+signalspa

+ NBC-indikering
+telekrig
+relästation
+tp av förnödenheter
till specförb
+basstation

-bek av luftmål
-bek markmål
-bek ytmål

-stridsteknisk spa

Ekonomi +op/tak spa
+reaktiv spa
+målspa
+målutpekning
+resultatspa
+signalspa
+luftbev kap-
först/gapfiller
+måldat bek x-rb/TBM
-strategisk spa

- +bek av luftmål
+bek markmål
+bek ytmål

-stridsteknisk spa

Civila
tillämpningar

+huvuddelen av upp-
gifterna

+ NBC-indikering
+telekrig
+relästation
+tp av förnödenheter
till specförb
+basstation

-bek av luftmål
-bek markmål
-bek ytmål

-stridsteknisk spa
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URAV USAV UCAV MAV
Behov av under-
rättelser

+op/tak spa
+reaktiv spa
+målspa
+målutpekning
+resultatspa
+signalspa
+luftbev kap-
först/gapfiller
+måldat bek x-rb/TBM
+luftbev fast syst
-strategisk spa

- - +stridsteknisk spa

Historiska
erfarenheter
(Dull, dirty and
dangerous)

+stra/op/tak spa
+reaktiv spa
+målspa
+målutpekning
+resultatspa
+signalspa
+luftbev kap-
först/gapfiller
+måldat bek x-rb och
TBM
+luftbev fast syst

- +bek av luftmål
+bek markmål
+bek ytmål

+stridsteknisk spa

9.    Diskussion om uppgifter till UAV:er

Diskussionen grundar sig på tabellen i kapitel 8.1 som redovisar resultatet från

konfrontationerna. Syftet med diskussionen är att undersöka om det finns nå-

gon eller några uppgifter till UAV:er inom STS 1 som den svenska UAV-

utvecklingen inte bör inriktas mot.

9.1  Diskussion om URAV:er
Inom gruppen URAV:er finns fyra uppgifter som i någon konfrontation för-

sämrat sitt berättigande.

1. Uppgiften luftbevakning i fast system leder inte mot nyckelbegreppen på

framtidens stridsfält, sparar inte liv och löser inte uppgifter där UAV:ers

primära egenskaper fart, höjd och räckvidd efterfrågas. Å andra sidan möter

uppgiften ett ökat behov av underrättelser. Detta behov kan emellertid lika

gärna lösas med obemannade fasta radarstationer och aerostater som

URAV:er. Följaktligen borde det finnas bättre och viktigare uppgifter för

URAV:er än luftbevakning i fast system och den svenska UAV-utveckling-

en bör därför inte inriktas mot uppgiften.
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2. Uppgiften taktisk spaning måste snabbt kunna utlösas från taktisk nivå utan

att gå ”omvägen” via ett centraliserat och långsamt system för företagsor-

der. Därmed uppstår problem vid luftrumssamordning. Problemet är han-

terbart genom en reformering av dagens system för luftrumssamordning110

alternativt att luftrum avdelas i förväg. Den senare lösningen innebär det

positiva att taktisk spaning kan utföras med kort förvarning och vid behov

men medför det negativa att andra system som nyttjar luften kan begränsas.

I övrigt passar uppgiften väl in i framtidens stridsfält, möter det ökade be-

hovet av underrättelser, nyttjar UAV:ers egenskaper fart, höjd och räckvidd

samt sparar liv och ekonomi. Uppgiften bör därför, trots luftrumsproble-

matiken, fortsatt finnas med i den svenska UAV-utvecklingen.

3. Reaktiv spaning har likt taktisk spaning problem vid luftrumssamordning.

Problemen är större eftersom den reaktiva spaningen skall kunna ske ome-

delbart mot oidentifierade mål var som helst i det svenska fasta bevak-

ningssystemet. Därmed kan inte i förväg luftrum avdelas för URAV:ers an-

och återflygning. Vidare önskas normalt möjlighet till omedelbar vapenin-

sats mot det identifierade målet vilket URAV:en enbart kan lösa med mål-

utpekning till annat längräckviddigt system som t. ex. stridsflygplan. Det

positiva med att låta URAV:er utföra uppgiften är att den passar väl in i

framtidens stridsfält, nyttjar fart, höjd och räckvidd samt sannolikt sparar

liv och ekonomi. Uppgiften reaktiv spaning kan emellertid lösas lika bra

eller bättre med ett swingrollflygplan111 som dessutom omedelbart kan be-

kämpa det identifierade målet. Därför är det viktigare att inrikta UAV-

utvecklingen mot uppgifter där Sverige saknar eller har bristfällig förmåga.

Uppgiften reaktiv spaning bör därför inte ingå i UAV-utvecklingen.

4. Strategisk spaning med URAV medför det positiva att uppgiften är efter-

frågad på framtidens stridsfält, möter ett ökande behov av underrättelser,

                                                
110 Parallellt med denna uppsats skriver mj Joakim Andersson FHS om reformeringen av da-
gens luftrumssamordning.

111 Swingrollflygplan är ett stridsflygplan där piloten i luften kan besluta om luft-, mark- eller
sjömål skall bekämpas. Exempel på swingrollflygplan är det svenska JAS 39 Gripen.
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tillvaratar historiska erfarenheter, går att luftrumssamordna samt sparar liv.

Å andra sidan medför certifiering och systemsäkerhetskrav det negativa att

URAV-system för strategisk spaning blir lika dyra som bemannade system

för samma uppgift. Några av dessa dyra system har redan stoppats på grund

av en blandning av pionjäranda, skenande ekonomi och övertro på tek-

nik.112 Behovet av strategisk spaning har visserligen minskat i och med

Sovjetunionens sönderfall men behovet har inte upphört. Riskerna med att

låta bemannat flyg lösa behovet av strategisk spaning har aktualiserats med

det amerikanska signalspaningsflygplanet av typ EP-3E Aries II:s nödland-

ning på kinesiskt territorium.113 Sverige har med ”Catalinaaffären”114 egna

negativa erfarenheter av bemannat flyg vid strategisk spaning vilket moti-

verar, trots certifieringsproblematiken, fortsatt UAV-utveckling mot upp-

giften.

Slutsats: Den svenska UAV-utvecklingen bör inte inriktas mot URAV:er med

uppgifterna luftbevakning i fast system och reaktiv spaning.

9.2  Diskussion om USAV:er
Inom gruppen USAV:er finns två uppgifter som efter konfrontationen minskat

sitt berättigande.

1. USAV som basstation i permanent kommunikationsnät leder inte till nyck-

elbegrepp på framtidens stridsfält, nyttjar inte fart, höjd och räckvidd samt

sparar inga liv. Å andra sidan bedöms den civila teknikutvecklingen för-

stärka möjligheterna för militära tillämpningar av USAV:er som basstation

i kommunikationsnät. I uppgiften är emellertid stationär, uthållig och kon-

tinuerlig närvaro viktigare än fart, höjd och räckvidd varför bedömningen

                                                
112 Det amerikanska höghöjds / långuthållighets-URAV-projektet Dark Star las ner när kostna-
den närmade sig en miljard kronor per serieexemplar. Källa Teknisk – Strategisk studie av
obemannade luftfarkoster, UAV. FOA Dnr 97-524/S, 1997-02-07, s 17.
113 2001-04-01 tvingades ett amerikanskt signalspaningsflygplan av typ EP-3E Aries II, efter
kollision med ett kinesiskt jaktflygplan, att nödlanda på kinesiskt territorium. Besättningen om
24 man hölls kvar av kinesisk militär i två veckor medan flygplanet ännu inte är återlämnat.

114 13 juni 1952 sköts troligen ett svenskt signalspaningsflygplan av typ Tp 79 Catalina ner
över Östersjön, källa Annerfalk Anders, Flygvapnet 1926-1996 - Från Dronten till Gripen,
Aviatic Förlag AB, 1996.
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är att stationära och transportabla kommunikationsmaster samt satelliter

kan lösa uppgiften minst lika bra. Därför bör den svenska UAV-

utvecklingen inte inriktas mot USAV:er som basstationer i kommunika-

tionsnät.

2. USAV som relästation för kommunikation fyller en funktion på framtidens

stridsfält eftersom kommunikation måste kunna sändas och mottagas över

stora ytor och ibland även från djupet av en angripares område. Vidare be-

döms den civila teknikutvecklingen inom området underlätta utveckling av

militära USAV:er som relästationer. Det som talar mot USAV:er som relä-

stationer är att höjd, fart och räckvidd inte alltid nyttjas samt att inga liv

sparas eftersom alternativa relästationer som t.ex. satelliter och master på

marken är obemannade. Det är ändå inte självklart att avråda från utveck-

ling mot USAV:er som relästationer eftersom behovet av en relästation

snabbt kan uppstå och USAV:ers egenskaper därmed bli viktiga samt att

relästationer möjliggör strid över stora ytor med snabba förlopp. Följaktli-

gen kan finnas behov av snabbt etablerade tillfälliga relästationer i form av

USAV:er och uppgiften bör därför studeras inom ramen för den svenska

UAV-utvecklingen.

Slutsats: Den svenska UAV-utvecklingen bör inte inriktas mot USAV:er som

basstationer i fasta kommunikationsnät.

9.3  Diskussion om UCAV:er
UCAV:er är komplexa och avancerade system som är utmanande att tillverka

och det är först bortom år 2010 som de första UCAV:erna möjligen är operati-

va. Detta medför att uppfattningar om UCAV:er och dess framtid får byggas på

prognoser.

Å ena sidan står bilden av UCAV:er som personifierande det framtida strids-

fältet eftersom ett och samma system kan, utan risk för pilotens liv, målidenti-

fiera, lämna beslutsunderlag för insatsledning, verka mot målet och utvärdera
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insatsen samt bibehålla förmåga till upprepad insats. UCAV:er nyttjar dessut-

om optimalt UAV:ers primära egenskaper fart, höjd och räckvidd och personi-

fierar inte bara framtidens stridsfält utan även de uppdragstyper där UAV:er

historiskt haft störst framgångar (”dull, dirty and dangerous”). Bedömningen är

dessutom att UCAV:er inte kommer att bli dyrare att utveckla, vidmakthålla

och avveckla än motsvarande bemannade system.

Å andra sidan bygger den ljusa bilden av UCAV:er på prognoser och tekniska

såväl som ekonomiska risker finns. UCAV:er ses också som konkurrerande

med bemannade system och viljan till förändring hos främst flygvapnet har

därför fram tills nyligen varit låg. 115

Sverige besitter kompetens för tillverkning av stridsflygsystem och är bland de

ledande länderna i världen vad gäller den nya informationstekniken. Dessa

egenskaper tyder på att Sverige har förutsättningar för att korrekt värdera

framtida UCAV-systems prestanda och kostnader. Dessutom fortsätter mot-

ståndet mot UCAV:er i Försvarsmakten att minska i takt med att en försvars-

maktsgemensam UAV-organisation växer fram i Högkvarteret.116 Följaktligen

föreligget inga motiv för att avföra någon av de uppgifter som UCAV:er kan

lösa på framtidens stridsfält i STS 1 (bekämpning av luft-, mark- och sjömål).

Slutsats: Det finns inga motiv för att avföra någon av uppgifterna till UCAV:er

inom ramen för framtidens stridsfält och STS 1.

9.4  Diskussion om MAV:s
För närvarande är det enbart uppgiften stridsfältsspaning vid lägre förband som

är realistisk för MAV:s inom STS 1. MAV:s möter därmed det ökade behovet

av underrättelser, nyttjar fart och höjd samt sparar liv.

                                                

115 Intervju med Övlt Alf Svensson, HKV KRI Luft och Flygvapnets representant i Ag UAV,
2000-11-21.
116 Med den gemensamma UAV-organisation känner samtliga försvarsgrenar att de är ”med i
matchen” och kan påverka, vilket minskat misstänksamheten och rädslan för förändringar.
Källa Övlt Alf Svensson, HKV KRI Luft.
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Den framtida striden förs i högt tempo och över stora ytor. Underrättelser om

det nära stridsfältet (inom 10 km) är viktigt men inte tillräckliga och underrät-

telser från andra källor än MAV:s behövs för att kunna föra strid. Dessa källor

kan sannolikt inte bara ge underrättelser på djupet utan även om det nära strids-

fältet. Källorna, främst USAV för taktisk spaning, ger inte en lika bra och de-

taljerad bild av det nära stridsfältet som MAV:s men ger tillräckligt bra under-

rättelser och medför att även underrättelser bortom 10 km erhålls. I den extre-

ma miniatyrisering som MAV:s representerar finns många tekniska fallgropar

och Försvarsmakten får sannolikt ensamt svara för utvecklingskostnaderna.

Riskmomentet i utveckling av MAV:s är därmed stort både tekniskt och eko-

nomiskt.

Mot bakgrund av MAV:s smala användningsområde, tekniska och ekonomiska

risker samt det faktum att andra system bedöms kunna leverera acceptabla un-

derrättelser från det nära stridsfältet bör den svenska UAV-utvecklingen, ur ett

STS 1-perspektiv, inte inriktas mot att utveckla MAV:s. Rekommendationen

står fast även om det inom STS 1 finns ett moment i striden, strid i ort, där

MAV:s skulle kunna fylla en viktig funktion.

Slutsats: Den svenska UAV-utvecklingen bör inte inriktas mot MAV:s för

stridsteknisk spaning.

9.5  Slutsatser för uppgifter till UAV:er

Ur ett STS 1-perspektiv och beaktande kraven på framtidens stridsfält år 2020

finns uppgifter till UAV:er som visserligen är efterfrågade men som den

svenska utvecklingen trots detta inte bör inriktas mot:

URAV: - Luftbevakning i fast system

- Reaktiv spaning

USAV: - Basstation i fast kommunikationsnät
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MAV: - Stridsteknisk spaning

De uppgifter som efter konfrontation alltjämt gäller och som ytterligare bör

konfronteras inbördes och mot andra system innan en mer precis rekommenda-

tion kan ges är:

URAV USAV UCAV

- Strategisk spaning

- Operativ spaning

- Taktisk spaning

- Målspaning

- Målutpekning

- Resultatspaning

- Signalspaning

- Luftbevakning som

kapacitetsförstärkare

eller ”Gapfiller”

- Leverans av måldata

för bekämpning av

kryssningsrobot och

TBM

- NBC-indikering

- Telekrigföring

- Relästation

- Transport av förnöden-

heter till specialförband

- Bekämpning av luftmål

- Bekämpning av ytmål

- Bekämpning av fasta

markmål

- Bekämpning av rörliga

markmål

Vid det fortsatta arbetet med att ytterligare inrikta den svenska UAV-

utvecklingen för ökad spårbarhet mot operativa förmågor och målbilder enligt

FMI 2020, kan metoden i denna uppsats användas mot STS 2 (internationella

insatser och territoriell integritet) och STS 3 (kombination av internationella

insatser och väpnat angrepp). Därmed erhålls uppgifter som är efterfrågade i

hela konfliktskalan från fred till krig.

Därefter bör arbetet avslutas med en analys inom kompetensområdet för att

belysa om det är möjligt att producera, utbilda och personalförsörja de före-

slagna UAV-systemen.
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9.6 Utblick
Även om det inte var huvudavsikten med uppsatsen kan det vara av intresse att

inbördes diskutera de kvarvarande uppgifterna för UAV:er vid STS 1. Diskus-

sionen är mer att se som ett uttryck för tendenser och författarens ”känsla” än

genomarbetade vetenskapliga råd för den svenska UAV-utvecklingen. En av

dessa tendenser är, med utgångspunkt i resonemangen i kapitel 7 och 8, att en

prioritering av UAV-grupper kan göras enligt nedan:

1. URAV

2. USAV

3. UCAV

URAV kan lösa flest uppgifter på framtidens stridsfält och är den undergrupp

som efter konfrontationen har flest uppgifter som förstärker sitt berättigande i

STS 1 (tabellen i kapitel 8.1 steg 6). Uppgifterna till URAV:er kan inbördes

rangordnas där uppgifter som kan lösas av andra svenska system bör få en läg-

re prioritet i UAV-utvecklingen. En sådan uppgift är luftbevakning som kapa-

citetsförstärkare och ”Gapfiller”, där S 100B Argus (FSR-890) kan lösa samma

uppgift. Vidare kan signalspaningsfunktioner så som S 102B Korpen, HMS

ORION, taktisk signalspaning (TAKSIS) och Försvarets Radioanstalt (FRA)

samt strategiska spaningsfunktioner såsom JAS 39 Gripen och specialförband

lösa uppgifterna strategisk spaning och signalspaning.

Exempel på uppgifter som visserligen kan lösas av andra svenska system, men

där det är osäkert om de existerande systemen i tillräcklig omfattning eller till-

räckligt snabbt kan möta kraven på framtidens stridsfält, är operativ- och tak-

tisk spaning samt mål- och resultatspaning. Uppgifterna bör därför ges en hög

prioritet i den svenska UAV-utvecklingen tillsammans med de uppgifter i

URAV-gruppen som är starkt efterfrågande i framtiden och där Sverige helt

eller delvis saknar förmåga. Dessa uppgifter är målutpekning för långräckvid-

diga bekämpningssystem (för t.ex. JAS 39 Gripen och markrobot) samt leve-

rans av måldata för bekämpning av kryssningsrobotar och TBM.
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USAV är en UAV-grupp där civil och militär utveckling verkar i synergi och

utvecklas därför fortare och till lägre kostnader än renodlade militära UAV-

grupper. Bland de kvarvarande uppgifterna i STS 1 är sannolikt relästation och

transport av förnödenheter till specialförband de som är minst angelägna.

USAV som relästation har tidigare i uppsatsen varit ifrågasatt och uppgiften

bedömdes kunna lösas av satelliter och mobila master. För att en USAV skall

undgå bekämpning vid transport av förnödenheter på djupet av en angripares

område krävs sannolikt extrema egenskaper i form av fart, höjd eller smygtek-

nik. Att förena dessa egenskaper med tillräckligt lastutrymme torde bli ett

mycket dyrbart och komplicerat koncept med tämligen liten långsiktig påver-

kan på utgången av striden.

De USAV-uppgifter som däremot bör ges en hög prioritet är NBC-indikering

och telekrigföring. Sverige har idag inte den förmåga till NBC-indikering som

en USAV skulle kunna utföra och även om NBC-hotet inte är det mest fram-

trädande hotet i STS 1 existerar det fortfarande.117 Dessutom kan en USAV för

NBC-indikering göra stor nytta i hela konfliktskalan från kärnkraftshaverier i

fred till C-angrepp i krig. Telekrigföring är en efterfrågad förmåga på framti-

dens stridsfält som Sverige mer eller mindre saknar idag.

UCAV är de UAV-system som är mest komplicerade och dyrast och vidare

kan huvuddelen av uppgifterna till UCAV:er vid STS 1 lösas av andra system.

Den uppgift som torde kunna ges en lägre prioritet är bekämpning av ytmål.

Vid STS 1 föreligger inte rysk förmåga till ockupation av Sverige och traditio-

nell bekämpning av invasionstonnage över Östersjön är inte aktuell. I stället

handlar det mer om enstaka precisionsbekämpningar som lika väl kan utföras

med stridsflyg eller ytstridsfartyg.

De UCAV-uppgifter som däremot bör ges hög prioritet är bekämpning av luft-

och markmål. De hot som riktas mot Sverige vid STS 1 kommer huvudsakligen

                                                

117 ”Sverige skall ha förmåga att minska verkningarna vid en insats med NBC-stridsmedel” Det
nya försvaret, Regeringsproposition 1999/2000:30, s 41.
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genom luften (kryssningsrobotar, ballistiska missiler, stridsflyg och luftland-

sättningar) och även om Sverige disponerar luftförsvar i form av jaktflyg och

mark- och ytbaserat luftvärn är det osäkert om detta är tillräckligt för att be-

härska luftrummet. UCAV:er för bekämpning av markmål kompletterar och

förstärker (”force multiplier”) Sveriges förmåga till långräckviddig bekämp-

ning, strid över stora ytor i snabba förlopp och kapacitet att slå mot angriparens

tro på sin egen förmåga.

10.    Sammanfattning

Bakgrunden till denna uppsats är att Högkvarterets arbetsgrupp UAV konstate-

rade att spårbarheten mellan den svenska UAV-utvecklingen och FMI 2020 är

begränsad. Genom att undersöka vilka uppgifter som kan komma att bli aktu-

ella för UAV:er i en av de tre strategiska typsituationerna (STS 1) i FMI 2020

avser uppsatsen lämna ett bidrag till att öka denna spårbarhet. Vidare görs en

ansats till bedömning om någon eller några av de aktuella uppgifterna inte är

lämpliga för den svenska UAV-utvecklingen samt diskuteras om det finns åter-

stående uppgifter som skulle kunna ges prioritet i det fortsatta UAV-arbetet.

Inledningsvis indelades begreppet UAV i undergrupper. De undergrupper som

kom att används i uppsatsen var:

§ URAV: ( Unmanned Reconnaissance Air Vehicle) De ursprungliga

UAV:erna avsedda för spaning, övervakning och målangivning på strid s-

fältet.

§ UCAV: (Unmanned Combat Air Vehicle) UAV:er för vapenleverans mot

mark-, sjö- och luftmål.

§ USAV: (Unmanned Support Air Vehicle) UAV med nyttolast för t.ex. vä-

derövervakning, kommunikation och logistik för specialförband på djupet

av en angripares område.

§ MAV: (Micro Air Vehicle) UAV mindre än 15 centimeter i längd, bred,

höjd och som väger maximalt 110 gram inklusive nyttolast om högst 56

gram samt kan flyga mellan 20 till 60 minuter vid en hastighet om 32 till 64
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km/h. Används till närspaning, signalspaning, störning, relästation och in-

dikering i det nära stridsfältet (inom 10 km).

För att identifiera vilka uppgifter som UAV:er kan komma att lösa vid STS 1

togs sedan en teoretisk bild fram avseende vilka uppgifter UAV:er kan lösa

oberoende av scenario. Dessa uppgifter visade sig vara:

URAV USAV UCAV MAV

Strategisk spaning
Operativ spaning
Taktisk spaning
Målspaning
Målutpekning
Resultatspaning
Signalspaning
Luftbevakning i fast
system
Luftbevakning rörligt
system (AEW)
Reaktiv spaning
Rymdövervakning
Måldata för bekämp-
ning av x-rb och TBM

Väder
NBC-indikering
Telekrigföring
Relästation
Basstation
Transport av mtrl
Lufttankning
Motmedel/störning
Minor (lokalisering,
utläggning och röj-
ning)
Flygräddning
Kartografi

Bekämpning luftmål
Bekämpning ytmål
Bekämpning fasta
markmål
Bekämpning rörliga
markmål
Bekämpning av mål i
rymden

Stridsfältsspaning

Vid arbetet med att undersöka vilka av ovanstående uppgifter som kan komma

att bli aktuella i STS 1 identifierades därefter den svenska viljan och ambitio-

nen på framtidens stridsfält genom att:

1. Den framtida stridens karaktär beskrevs.

2. De viktigaste funktionerna för Försvarsmaktens utveckling mot RMA

identifierades (underrättelser, ledning, bekämpning, skydd, rörlighet och

logistik).

3. Togs uppgifterna till Försvarsmakten i STS 1 fram.

De scenariooberoende uppgifterna analyserades sedan funktionsvis mot den

svenska viljan på framtidens stridsfält. Analysen gav en förteckning över upp-

gifter till UAV:er i STS 1 enligt nedan:
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URAV USAV UCAV MAV
UND Taktisk spaning

Operativ spaning
Strategisk spaning
Reaktiv spaning
Målspaning
Målutpekning
Resultatspaning
Signalspaning
Luftbevakning i
fast system
Luftbevakning
kapförst/gapfiller
Måldata för bek av
x-rb och TBM

NBC-indikering - -

BEK - Telekrigföring
ledsyst

Bek luftmål
Bek ytmål
Bek fasta markmål
Bek rörliga mark-
mål

-

Ledning Strategisk spaning Relästation
Basstation

Bekämpning av
mål

-

Skydd Spaning för egna
skyddsåtg
Målspaning
Målutpekning
Resultatspaning
Måldata för bek av
x-rb och TBM

- Bek fjärrstridskraft
på djupet
Bek luftmål (luft-
försvar)

-

Rörlighet Taktisk spaning
Operativ spaning
Strategisk spaning

- Bek av mål som
påverkar egen
rörlighet

Stridsteknisk spa-
ning

Logistik - Tp av förnöden-
heter till specförb

- -

Det är emellertid inte rimligt eller troligt att Sverige kan anskaffa UAV:er för

samtliga ovanstående uppgifter. Därför genomfördes en prioritering genom att

uppgifterna värderades mot

1. den framtida stridens karaktär

2. UAV:ers primäregenskaper (fart, höjd och räckvidd)

3. UAV:ers nackdelar

4. UAV:ers fördelar

5. UAV:ers historiska erfarenheter.

Vid prioriteringen förbättrade respektive försämrade flera uppgifter sitt berät-

tigande som UAV-uppgift på framtidens stridsfält. I syfte att finna någon eller

några uppgifter som den svenska UAV-utvecklingen inte bör inriktas mot för-
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des en avslutande diskussion om de uppgifter som vid prioriteringen försämrat

sitt berättigande. Vid diskussionen framkom att uppgifter enligt nedan är efter-

frågade i STS 1 och kan lösas av UAV:er, men bör trots detta inte ingå i den

svenska UAV-utvecklingen. Detta främst beroende på att det redan finns

svenska system som kan lösa uppgifterna lika bra eller bättre:

URAV: - Luftbevakning i fast system

- Reaktiv spaning

USAV: - Basstation i fasta kommunikationsnät

MAV: - Stridsteknisk spaning

Återstående uppgifter är följaktligen de som rekommenderas för fortsatt värde-

ring och arbete i syfte att ytterligare öka spårbarheten mellan den svenska

UAV-utvecklingen och FMI 2020. Dessa uppgifter är:

URAV USAV UCAV

- Strategisk spaning

- Operativ spaning

- Taktisk spaning

- Målspaning

- Målutpekning

- Resultatspaning

- Signalspaning

- Luftbevakning som

kapacitetsförstärkare

eller ”gapfiller”

- Leverans av måldata

för bekämpning av

kryssningsrobot och

TBM

- NBC-indikering

- Telekrigföring

- Relästation

- Transport av förnöden-

heter till specialförband

- Bekämpning av luf tmål

- Bekämpning av ytmål

- Bekämpning av fasta

markmål

- Bekämpning av rörliga

markmål
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I uppsatsens utblick, som mer är att se som tendenser och författarens ”känsla”

än vetenskapliga råd, rangordnades UAV-undergrupperna och nedanstående

prioritering för den svenska UAV-utvecklingen föreslogs:

1. URAV

2. USAV

3. UCAV

Bland de kvarvarande uppgifterna till UAV:er i STS 1 finns inom respektive

undergrupp uppgifter som i utblicken bedömdes som mer angelägna än andra

för den svenska UAV-utvecklingen. Dessa uppgifter återfinns med fet stil i

tabellen på föregående sida.
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Abstract

The Swedish development of Unmanned Air Vehicles (UAV) is not entirely in

accordance with the Swedish Armed Forces’ intention for the future battlefield

in Defence Idea 2020 (FMI 2020). This essay aims at increasing the accor-

dance between Defence Idea 2020 and the development of UAVs by examin-

ing tasks for UAVs in one out of three strategic situations in Defence Idea

2020. The chosen strategic situation 1 (STS 1) deals with an armed attack on

Sweden. Furthermore an attempt will be made to decide if there are any tasks

given to UAVs in STS 1 that are unsuitable for its development as well as if

there are any tasks that could be given priority.

The essay gives proposals on a definition of UAVs, a classification of them and

describes the experiences of the global UAV-development.

These experiences are analysed and compared with the Swedish intention for

the future battlefield represented by the nature of the future battle, Revolution

in Military Affairs and STS 1. The analysis will result in an example of what

tasks UAVs can fulfil in STS 1.

Tactical-, operational-
and strategic reconnais-
sance

Reactive reconnais-
sance

Target reconnaissance

Battlefield reconnaissance Electronic combat re-
connaissance

Battle Damage Assess-
ment

Relay- and base station Air transport NBC-detection

Suppression of ground-,
air- and sea targets

Stationary aerial sur-
veillance

Airborne early warning

Target designation for
suppression of cruise
missiles and TBM

Electronic Warfare Target designation

Tasks considered not to be suitable for the Swedish UAV-development are

written in italics in the table above and tasks that could be given priority are

written in bold.
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