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En studie riktad mot Försvarsmaktens motståndarläge i Afghanistan  

Sammanfattning: 

Obemannade markfarkoster är ännu ganska ovanliga i den svenska Försvarsmakten men borde 

kunna bli allt vanligare. UGV:er används traditionellt till att utföra smutsiga, tråkiga och farliga 

arbetsuppgifter. Kan de då vara användbara i Afghanistan mot den motståndare som FM möter där 

idag? 

I studien undersöker författaren möjligheterna för obemannade markfarkoster att bidra med militär 

nytta inom området logistiktransporter. De obemannade transportfordonen kan från grunden 

utgöras av standardlastbilar i FM som har utrustats med så kallade UGV-kit. Dessa UGV-kit har till 

uppgift att göra standardfordonen fjärrstyrda, autonoma eller både och. Samma princip gäller för 

eskortfordonen som följer med till stöd för logistiktransporten, en Galt ska exempelvis kunna agera 

UGV. 

Den irreguljära och lågteknologiska motståndaren använder ofta IED:er vid eldöverfall vilket har gjort 

landsvägstransporter till riskfylld verksamhet för personal ute på vägarna. Personalsäkerhet är 

prioriterad verksamhet i Försvarsmakten och författarens antagande är att UGV:er kan bidra till att 

göra logistiktransporter och eskortförfaranden till mindre riskabel verksamhet. 

Nyckelord: UGV, UGV-kit, obemannade markfarkoster, logistiktransporter, eskort. 
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Unmanned Ground Vehicles Military Use Within The Area Of 

Logistics Transportation 

A study directed towards the Swedish Armed Forces enemy situation in 

Afghanistan 

Abstract: 

Unmanned ground vehicles are still quite rare within in the Swedish Armed Forces but they should 

become more common. UGV´s are used traditionally for performing dirty, dull and dangerous tasks. 

Could they also be usefull against the enemy in Afghanistan that the Swedish Armed Forces are 

confronting there today? 

In this study the author investigates the possibilities for unmanned ground vehicles to contribute 

with military benefits to the area of logistics transportation. The unmanned transport vehicles can be 

ordinary standard trucks from the beginning which have been equipped with a so called UGV-kit. This 

UGV-kit´s task is to make the standard vehicles remotely controlled, autonomous or both. The same 

principle applies to the escorting vehicles, a Galt should for example also be able to act as a UGV. 

The irregular and low technology enemy often uses IED’s when attacking, which have made road 

transportation to hazardous activities for the personnel on the road. Personnel safety are prioritized 

activity within the Swedish Armed Forces, and the authors assumtion is that UGV’s can help making 

logistics transportation and escorting procedures in to less risky activities. 

Keywords: UGV, UGV-kit, unmanned ground vehicles, logistics transportation, escorting. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Militär verksamhet nära fiendens territorium. För soldater runt om i världen har det i alla tider varit 

vardag, men det är också något som i alla tider har varit farlig verksamhet. Flyget har löst detta 

problem sedan ett tag tillbaka med obemannade flygplan. Flygförarna kan då sitta på tryggt avstånd 

ifrån fienden, kanske till och med på andra sidan jordklotet. Men på marken, för 

förnödenhetstransporterna i Afghanistan idag så är det svårt att undvika fiendens verkan. När 

avståndet till fienden minskar så ökar också risken att skadas eller dö. 

Men, soldater behöver kanske inte längre bli dödade vid vanliga logistiktransporter, om förarna kan 

sitta hemma på förläggningen medan deras fordon rullar. Nu har turen kommit till att på allvar börja 

studera den militära nyttan av obemannade markfarkoster. 

Obemannade markfarkoster eller UGV:er1 används redan idag inom andra försvarsmakter och finns i 

många olika varianter i storleksordningen från radiostyrd leksaksbil till stridsvagn.  

Det finns mandat från år 2000 i den amerikanska kongressen som säger att en tredjedel av alla 

markfordon i deras försvarsmakt ska vara obemannade år 2015.2 I den svenska Försvarsmakten (FM) 

är UGV:er ännu inte särskilt vanligt förekommande. Det finns dock önskemål även i FM om fördjupad 

kunskap i ämnet samt om att öka användandet och mängden obemannade farkoster.3 Ett par 

varianter är dock redan beprövade som exempelvis en UGV vid namn Roadrunner som bland annat 

Amfibieregementet (Amf 1) har haft på prov för hjälp med genomsökning av hus. Andra exempel är 

ammunitionsröjningsrobotar som sedan 2006 används i skarp tjänst i Afghanistan. 4 5  

UGV:er i form av större fordon motsvarande personbilar, lastbilar och stridsfordon används inte i FM 

trots att de delsystem såsom styr-, kommunikation-, och sensorsystem för kontroll av en UGV är 

beprövad teknik. Redan för ca 20 år sedan, det vill säga i början av 90-talet så drev FMV ett projekt 

där en stridsvagn 103 gjordes om till en UGV, alla grundläggande funktioner kunde fjärrstyras 

                                                           
1
 Unmanned Ground Vehicle. 

2
 United States of America Congressional Record, Proceedings and Debates of the 106th Congress,  

Second Session, s.21366, s21640 
3
 Rapport från perspektivstudien 2009 - Det militärstrategiska utfallsrummet, s.12 

4
 Askelin Jan-Ivar, Framsyn - Robotarna tar över de farliga uppdragen, 

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____3931.aspx, 2012-05-03 
5
 Karlsson Magnus, 2012, telefonintervju, 2012-05-15 
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inklusive avfyrning av kanonen. Däremot så avslutades försöken innan någon taktisk nytta kunde 

uppvisas med tekniken.6  

Förare idag är utsatta individer då de utför transporter i en insatsmiljö med asymmetriska hot. 7 att ta 

bort föraren från fordonet borde kunna innebära stora vinningar personalmässigt. Det finns idag 

behov och krav på att göra arbetsmiljön säkrare för personal i FM. Att just öka säkerheten för 

personalen är dessutom ett huvudsyfte vid utvecklande av obemannade farkoster.8  

Militär nytta bör kunna uppnås med hjälp av obemannade markfarkoster inom andra aspekter än 

personalsäkerheten. ”Med militär nytta menas att man på ett effektivt sätt och till minsta kostnad, i 

såväl liv som materiel, kan nå målen för den militära insatsen.”9 Militär nytta är inte ett stelt begrepp 

utan kan också avse andra områden som bidrar med fördelar för FM, även i den dagliga 

verksamheten utanför insats. 

Transporter av farligt gods såsom ammunition och drivmedel är exempel på känslig verksamhet 

eftersom de dels transporterar explosiv last i stora mängder, är relativt dåligt skyddade och sårbara 

och dessutom kan utgöra ett prioriterat mål för eldöverfall. Dessa transporter blir resurskrävande 

eftersom att de oftast är i behov av eskort.10  

UGV:er borde kunna bidra med militär nytta på olika sätt genom att göra arbetsmiljön säkrare, sprida 

riskerna samt minska resursbehovet. Befintliga försvarsmaktsfordon borde även kunna användas 

som UGV:er med hjälp av UGV-kit. UGV-kittet är ett fordonsstyrsystem som kan installeras i redan 

befintliga konventionella fordon. Syftet med att installera UGV-kit är att få ett fordon som är 

förarlöst, det vill säga syftet är att få fram en UGV.  

Andra länders försvarsmakter har alltså ambitiösa planer på att införa obemannade markfarkoster i 

stor omfattning. Likväl finns även dokument som uttrycker önskan om ett ökat antal obemannade 

farkoster även i den svenska Försvarsmakten samtidigt som personalsäkerhet är prioriterad 

verksamhet. Vinster av att idag införa mer UGV:er inom fler områden borde därför kunna göras, 

exempelvis för större fordon inom området logistiktransporter. Dock så har ingen tidigare känd 

forskning mot FM studerat den militära nyttan med UGV:er som transportfordon, författaren anser 

däremot att det aktuella området är viktigt och bör studeras. 

                                                           
6
 Lundberg Carl, Assessment and evaluation of Man-portable Robots for High-risk Professions in Urban Settings, 

s.14 
7
 Försvarsmakten, Fu Försvarsmaktsreglemente Eskort och konvoj, s.14 

8
 Rapport från perspektivstudien 2009 - Det militärstrategiska utfallsrummet, s.121 

9
 Sivertun Åke, Militärgeografi och GIS – delar av militärteknik, s.104 

10
 Försvarsmakten, Fu Försvarsmaktsreglemente Eskort och konvoj, s.14 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera vilken militär nytta införande av UGV:er inom området 

logistiktransporter i FM idag kan uppnå. Det finns även nackdelar med att ha obemannade fordon 

istället för en mänsklig förare på plats, nackdelar som därför kommer att diskuteras. Ytterligare syfte 

med studien är att visa på att tekniken för att införa UGV:er i FM idag redan finns. Studien ska ge en 

bild av vad en UGV är, och en övergripande beskrivning för läsaren skall ges för hur ett fordon med 

UGV-förmåga är uppbyggt. 

1.3 Frågeställning 

I studien kommer författaren att besvara följande frågeställning: 

Vilken militär nytta kan obemannade markfarkoster bidra med inom området logistiktransporter i 

Försvarsmakten?  

1.4 Avgränsningar 

I rum ligger avgränsningen på den svenska Försvarsmakten med inriktning mot Afghanistan och den 

typ av motståndare som FM möter där idag. Fokus ligger på UGV:er med huvudfunktion 

logistiktransporter. Understöd till logistiktransporter det vill säga eskortfordon kommer att 

behandlas övergripande. Med logistiktransporter avses transport av mat, vatten, reservdelar, 

ammunition, bränsle och transport av personal samt skadade m.m. Transport av farligt gods kommer 

att behandlas mer ingående. Endast markarenan kommer att avhandlas och nivån i studien kommer 

att begränsas till den taktiska krigföringsnivån och omfattar förbandens verksamhet på fältet, där 

resonemang runt logistiktransporter kommer att ske. 11 12 

Tekniken ligger i fokus varför juridiska aspekter inte kommer att behandlas. Författaren har i studien 

utgått från nyproducerad litteratur inom området UGV-teknik. De obemannade farkosterna kommer 

i exempelstudien att bestå av modifierade eller tekniskt anpassade befintliga FM-fordon där UGV-kit 

är installerade. Systemen ska finnas tillgängliga som commercial off-the-shelf (COTS) på den aktuella 

marknaden.  

1.5 Tidigare forskning 

Ämnet UGV är i högsta grad aktuellt och det finns rapporter som är gjorda av FOI på uppdrag av FM 

för att analysera bland annat behovet av att införa UGV:er i FM.13 Inga för författaren kända 

                                                           
11

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (MSD), s.51 
12

 Försvarsmakten, Handbok logistik, s.14-15 
13

 Bull P., et.al., Förstudie obemannade farkoster 
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rapporter beskriver implementering av UGV-kit i befintliga fordon i FM. Huvudfokus i funna rapporter 

behandlandes UGV:er i FM har inte legat på logistiktransporter utan har varit mer övergripande om 

UGV:er och dess möjligheter i FM. Civil forskning kring UGV:er tillämpliga inom området 

logistiktransporter i FM behandlar bland annat konverteringar av befintliga fordon till UGV:er.14 De 

olika installationerna för konvertering av ett befintligt fordon till UGV kan visa sig vara av intresse för 

studien. PreRunners var ett UGV-projekt som civila företag och högskolor, FOI samt FMV var 

delaktiga i.15 Där studerades och utvecklades system för bland annat efterföljning och 

framförkörning16 vid konvojkörning i farliga områden. Några publikationer eller rapporter har ej gått 

att hitta på FMV eller FOI:s hemsidor. Däremot har Jonas Nygårds på Linköpings universitet skrivit 

rapporter i ämnet.17 Peter Nordin, även han från Linköpings universitet, har tillhandahållit en artikel 

med resultaten från projektet.18 Utanför Sverige och den svenska Försvarsmakten så har dock företag 

utvecklat UGV:er och UGV-kit särskilt inriktade mot militära logistiktransporter. 

  

                                                           
14

 Prohaska R., Devlin P., Combined Brake and Steering Actuator for Automatic Vehicle Control 
15

 Projekt PreRunners, http://www.mobile-robotics.com/ragvald.php, 2012-05-02 
16

 follower/leader 
17

 Nygårds Jonas, preRunners studies and experiments, final report phase 1 
18

 Nordin P., et al., Results of the TAIS/preRunners-project 
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2 Teori 

För att få en erfarenhetsbaserad utgångspunkt till studien så tas beskrivningen för försvarsmaktens 

motståndare upp i teoridelen. Detta i syfte att få en relevant beskrivning som studiens analys kan 

baseras på. Teorin ska ligga till grund för den kommande exempelstudien samt utgöra ett stöd för 

analysen. Analysen av exempelstudien skall i ett senare skede leda till att frågeställningen kan 

besvaras.  

2.1  Motståndaren i Afghanistan 

Studiens förutsättningar skall motsvara situationen och det taktiska läget för FM i Afghanistan idag. 

Detta innebär med andra ord att en asymmetrisk konflikt mot en irreguljär motståndare ska 

behandlas.19 Förutsättningar rörande fiendeläget på marken kommer att tas under särskilt beaktande 

för den fortsatta studien.  

För att kunna ge en relevant analys av motståndaren så kommer förutsättningarna att tas ur 

Försvarsmaktens Handbok Fiktiv Motståndare som bland annat kategoriserar in olika typer av 

motståndare i teknologiska nivåer. Till teorin används även dokumentet FMR Eskort och konvoj som 

är ett dokument till stöd för bland annat eskortförband. Dessa två dokument tillsammans med 

Försvarsmaktsreglemente Counter IED – Militära operationer i IED-miljö, kompletterar varandra. De 

ger en sammanlagd hotbild av den motståndare som är aktuell i studien.  

Utdragen som följer kommer från Handbok Fiktiv Motståndare och beskriver det mest kärnfulla hos 

en motståndares markresurser med låg teknologisk nivå. 

[…]Markstridsresurser låg teknologisk nivå 

Markstridsresurserna uppträder i högst bataljonsförband, men vanligtvis i betydligt mindre 

enheter. Vapnen är huvudsakligen bärbara och omfattar t ex eldhandvapen, kulspruta, lätt 

luftvärnsrobot, granatkastare, lätta pansarvärnsvapen, minor och sprängmedel. Även vapen 

monterade på standardbilar eller lätta pansarskyttefordon kan finnas t ex tung 

kulspruta.[…]20 

 

[…]Markstridsresurser 

8.1.1 Användning i stort 

Resurserna för markstrid utgörs av irreguljära och/eller reguljära enheter. Dessa uppträder i 

högst bataljonsförband, men vanligtvis i betydligt mindre enheter. Teknologinivån och den 

materiella standarden är låg[…].21 

 

                                                           
19

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (MSD), s.27, s.30, s.40 Bild 2:10 
20

 Försvarsmakten, Handbok Fiktiv Motståndare del 1, s.31 
21

 Försvarsmakten, Handbok Fiktiv Motståndare del 1, s101-102 
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[…]Materiell status 

Materielen är flera år gammal och har låg teknologinivå. Viss modern materiel kan finnas, 

särskilt sådan som kan anskaffas på den civila marknaden. Vapnen är huvudsakligen bärbara. 

[…]Fordo-nen utgörs i övrigt av standardfordon. 22 

 

[…]Förmågor och uppträdande 

Stridsverksamheten (som förväntas ske inom ramen för våra internationella insatser) 

genomförs vanligtvis som vår jägarstrid, dvs med små enheter mot punktmål, 

kommunikationer, nyckelpersonal m m. I sådan strid används minor/sprängladdningar och 

avståndsverkande vapen. […] 

Fördelarna med att operera i eget land utnyttjas fullt ut, dvs vana vid geografi, klimat, 

kulturmönster m m. Acceptansen för egna förluster är större än vår, vilket bl a kan motivera 

en högre risktagning. 23 

 

[…]Funktioner 

Understöd 

[…]För direktunderstöd kan dragna pansarvärnspjäser, lätta pansarvärnsvapen och 

kulsprutor utnyttjas. 24 

 

I FMR Fu Eskort och konvoj beskrivs även de huvudsakliga hoten i form av anfallsmetoder hos den 

irreguljära och asymmetriska motståndaren. 

[…]Som grundmetod väljer dock ofta en asymmetrisk motståndare att genomföra IED5-

attacker och/eller korta och intensiva eldöverfall med närpansarvärnsvapen, finkalibriga 

vapen och granatkastare.[…]25 

 

FMR Fu Eskort och konvoj är i vissa delar tätt sammanknuten med Försvarsmaktsreglemente Counter 

IED – Militära operationer i IED-miljö då IED:er ofta berör fordon och transporter. Dokumentet listar 

exempel på platser där IED:er ofta utplaceras och typiska områden med förhöjt hot, samt 

presenterar exempel på vanliga platser där fienden väljer att ta eldställningar. 

Exempel på motståndarens val av platser för att utföra IED-attack: […] 

- Längs framryckningsvägar, platser och patrullstråk som frekvent används eller där förband 

använder samma fram- och tillbakaryckningsväg.[…]26 

 

  

                                                           
22

 Försvarsmakten, Handbok Fiktiv Motståndare del 1, s101-102 
23

 Försvarsmakten, Handbok Fiktiv Motståndare del 1, s101-102 
24

 Försvarsmakten, Handbok Fiktiv Motståndare del 1, s101-102 
25

 Försvarsmakten, Fu Försvarsmaktsreglemente Eskort och konvoj, s.15 
26

 Försvarsmakten, Förhandsutgåva Försvarsmaktsreglemente Counter IED - Militära operationer i IED-miljö, s.11 
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Exempel på platser där IED utplaceras: 

- Platser som tidigare använts för att utföra IED-attacker. 

- På vägbanan eller 0-30 m vid sidan om vägbanan. 

- Där IED lätt kan gömmas och utplaceras. 

- Där observationsförmågan är begränsad. 

- Där farten måste sänkas. 

- Där terrängen medför att avstånden mellan fordonen minskas. 

- Där våra förband ofta/måste passera, platser som är kanaliserande, t.ex.  

knutpunkter och platser i förläggningars och basers omedelbara närhet. 

- Där våra förbands motåtgärder, motstötar och övergång till anfall försvåras. 

- Där motståndaren har god lokalkännedom och inte avviker från normalbilden.27 

 

Misstänkta platser för IED-attacker: 

1) Uppförs- och nedförsbackar, farthinder och backkrön. 

2) Vägtrumma, bro eller kulvert. 

3) Flodbädd, lättgrävd mark och gropar (där IED lätt kan maskeras med, jord, sand, snö m.m.). 

4) Kurva eller korsning. 

5) Nygrävd och förändrad mark. 

6) Kanaliserande terräng och platser med tydliga markeringar.28 

 

Exempel på motståndarens val av eldställning är: 

- Känd terräng. 

- Frontalt skydd.[…] 

- Hinder mellan eldställning och utplaceringsplats och platser som är högre placerade än 

platsen där IED är utplacerad (för att försvåra eller hindra våra förband att övergå till anfall). 

- Platser med goda referenspunkter till utplacerad IED. 

- Platser som är svåridentifierbara och inte är iögonfallande.29 

 

  

                                                           
27

 Försvarsmakten, Förhandsutgåva Försvarsmaktsreglemente Counter IED - Militära operationer i IED-miljö, s.11 
28

 Försvarsmakten, Förhandsutgåva Försvarsmaktsreglemente Counter IED - Militära operationer i IED-miljö, s.11 
29

 Försvarsmakten, Förhandsutgåva Försvarsmaktsreglemente Counter IED - Militära operationer i IED-miljö, s.13 
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2.2 Diskussion – Teori 

I Fiktiv motståndare förklaras att ”Handboken är avsedd att användas som underlag vid framtagning 

av förbandsmålsättningar”.30 Ett förband som använder dokumentet ska med handboken som 

underlag kunna göra relevanta anpassningar och förberedelser inför framtiden. Förbandens 

målsättningar bestäms då utifrån den fiende som kan komma att mötas.  

Bedömningarna i boken Fiktiv motståndare är gjord utifrån hur verklighetens motståndare faktiskt 

har sett ut baserat på tidigare insamlade erfarenhetsvärden. Detta säger Hans Tibell som när 

dokumentet togs fram var enhetschef på utvecklingsenheten Försvarsmaktens underrättelse- och 

säkerhetscentrum (FMUndSäkC) i en telefonintervju. 31 

Beskrivningen av den markburna motståndaren i Afghanistan faller också in under beskriven teori 

hos en motståndare med låg teknologisk nivå. Fiendesituationen kommer i teorin emellertid inte helt 

överensstämma med hur situationen ser ut i praktiken utan bygger på generellt militärt 

uppträdande. Dokumentet är utgivet 2004 vilket medför att motståndarläget kan ha förändrats fram 

till studiens genomförandedatum. Dokumentet är dock aktuellt tio år framåt i tiden alltså fram till år 

2014. Större revideringar avseende fiendeläget görs inte heller i nyutgåvorna av dokumentet vilket 

även gör dokumentet relativt tidlöst. Uppgifterna har bl.a. framkommit i en telefonintervju med 

Magnus Wästberg på FMUndSäkC.32 33 Försvarsmaktsreglemente Counter IED – Militära operationer i 

IED-miljö bygger även det på tidigare både svenska och utländska erfarenheter. Dokumentet 

beskriver kortfattat och tydligt den miljö och de hot som är aktuella i studien. 

För att studiens syfte skall uppnås och besvarande av frågeställning ska ske så krävs endast en grovt 

beräknad bild av motståndaren. Författaren har tagit i beaktande att det taktiska läget och 

uppträdandet hos motståndaren kommer att variera med tiden, exempelvis vid förhöjt minhot eller 

vid större risk för eldöverfall. 

En stor del av teoribildningen handlar om bedömningar av den lågteknologiska motståndaren och 

dess tillgång till teknik samt val av platser för eldöverfall. Detta är viktigt för att möjliggöra en 

tillräcklig analys av det kommande undersökningsexemplet. I och med att en tydlig bild av 

fiendehoten framgår av teorin så bedömer författaren att en analys kan göras av den militära nyttan 

för UGV:er inom området logistiktransporter i Afghanistan. 

                                                           
30

 Försvarsmakten, Handbok Fiktiv Motståndare del 1, s.2 
31

 Tibell Hans, telefonintervju, 2012-05-23 
32

 Försvarsmakten, Handbok Fiktiv Motståndare del 1, s.2 
33

 Wästberg Magnus, telefonintervju, 2012-05-24 
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3 Metod och Material 

Studiens empiridel inleds med övergripande beskrivningar om vad begreppen UGV och UGV-kit 

innebär i praktiken med hjälp av några exempel. Den data som är insamlad och sammanställd under 

empirikapitlets inledande delar möjliggör förutom analys att författaren kan föra en diskussion samt 

komma fram till slutsatser som är grundade i tidigare källor. Fortsättningsvis i empirin så presenteras 

en exempelstudie, exempelbeskrivningen som presenteras däri är ett underlag för analysen.  

Teoribildningen som tidigare har presenterats har valts utefter den motståndare som kommer att 

studeras. Teorin kommer i huvudsak till användning i exempelstudien och i analysen. I analysen 

kopplas olika delar direkt i löpande text till det som står beskrivet i teorikapitlet. Analysen kommer 

att göras med utgångspunkt i exempelstudien och dess olika ingående delar.  

En efterföljande diskussion kommer att baseras på analysen och på empiridelarna, när analys och 

diskussion är genomförd så kommer slutsatserna att sammanställas. Slutsatserna kopplas direkt till 

frågeställningen och baseras på den genomförda analysen och diskussionen. Den militära nyttan med 

UGV:er sammanställs och därmed kan frågeställningen besvaras.  

Exempelstudien för logistiktransporten som valts har utgångspunkt i dokumenten Handbok 

Försvarsmaktens transporter – grunder samt Försvarsmaktens grundsyn logistik där bland annat FM:s 

definition av logistik finns nedskrivet. FM:s definition av begreppet logistik stämmer även överens 

med NATO:s och EU:s definitioner. 34 Exempelstudien berör inte enbart själva logistiktransporten som 

enskild handling. Studien berör även eskortering och belyser problem som kan uppstå under själva 

transporten, områden som kan innebära möjligheter för UGV:er. 

Huvuddelen av materialet i studien kommer från dokument och rapporter producerade av 

Försvarsmakten, från artiklar i tidskrifter samt Internet. Merparten av materialet har funnits att tillgå 

i digital form, vilket författaren har föredragit. Studien fokuserar mindre på tekniska detaljer och mer 

på användningsmöjligheter hos UGV:er, och tillgängligheten på den sortens litteratur har varit 

tillräcklig. Författaren har upplevt att det material som har varit nödvändigt för studiens 

genomförande har varit öppet och har gått att finna, författaren har alltså ej stött på begränsad eller 

hemlig information. En tillgång för studien hade varit om tidigare försök med UGV:er till stöd för 

logistiktransporter genomförts i FM. Om sådana försök faktiskt genomförts har författaren ingen 

kännedom, information om detta har ej gått att finna. Det är möjligt att inofficiella försök faktiskt har 

genomförts. 

                                                           
34

 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Grundsyn logistik, s.8 
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3.1 Datainsamling 

Datainsamlingen har i studien varit av typen kvalitativ datainsamling både vid intervjuer och vid 

studier av de skriftliga källorna. Analyser och slutsatser i studien har grundats i den data som har 

insamlats och studerats.35 

Inledningsvis så har datainsamling utförts på Anna Lindhbiblioteket eftersom att det är en stor källa 

till militärt relaterad litteratur. Genom biblioteket och dess hemsida så finns tillgång till en stor 

mängd tidskrifter både analogt och digitalt. Biblioteket förvarar även aktuella forskningsrapporter 

som har getts ut av FOI. Databasen DiVA är tillgänglig via bibliotekets hemsida, den innehåller 

tidigare publicerad forskning och studentuppsatser. FOI som bedriver aktuell forskning och har 

Försvarsmakten som stor kund har också varit en viktig källa för att försöka hitta tidigare forskning 

inom området. I ett senare skede har Internet och främst Google varit ett användbart verktyg för 

datainsamling. Via sökningar på Google så har artiklar i digitala tidskrifter samt digitala 

försvarsmaktsdokument påträffats. I några fall har hemsidan för försvarsmaktsbiblioteken använts 

för att få tag i digital litteratur.36 Försvarsmaktens logistik och motorskola, (LogS) har varit en viktig 

resurs för inhämtning av litteratur rörande logistik.  

Största delen av forskning och utveckling inom militärt tillämpade UGV:er och UGV-kit är utländsk. I 

undersökningen presenteras exempel på befintliga UGV-kit och för att kunna hitta aktuella exempel 

så användes information från olika utländska företags hemsidor.  

I huvudsak har datainsamlingen skett med hjälp av skriftliga källor.37 I vissa fall har också 

intervjumetoden använts. Anledningen till att dessa metoder använts är att de var passande för att 

samla in den data som behövdes för studien. Metoderna gav rätt sorts data och tillförde på ett 

effektivt sätt pålitliga data inom ämnet. I vissa fall har skriftliga källor inte gått att hitta och i vissa fall 

har de inte innehållit tillräcklig information. Mail-, eller telefonintervjuer har därför tillämpats för att 

öka validiteten och reliabiliteten i studien.38 Som exempel så har intervjuer genomförts med personal 

insatta i framtagandet av dokumentet Fiktiv motståndares intervjuats, i syfte att få en bedömning av 

dokumentets relevans för studien. 

                                                           
35

 Denscombe Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s.367-369 
36

 Försvarsmaktsbibliotekens söksida http://www.forsvarsbiblioteken.se 
37

 Denscombe Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s.183 
38

 Validitet, http://www.ne.se/lang/validitet/338295, Nationalencyklopedin, 2012-04-18 
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De aktuella intervjuobjekten valdes huvudsakligen ut för att de var primärkällor eller källor med nära 

anknytning till den eftersökta informationen.  

Både mailintervjuerna och telefonintervjuerna var korta semistrukturerade intervjuer där författaren 

innan hade förberett de frågor som skulle besvaras. Endast rena faktafrågor ställdes, författaren 

efterfrågade alltså inga egna tankar eller åsikter från de intervjuade.39 

3.2 Metoder – Fördelar och nackdelar 

Fördelar med intervju via mail är att författaren har alla frågor och svar nedskrivna vilket bland annat 

minskar problematik med felcitat. Nackdelar är att det är tidskrävande eftersom att följdfrågor ofta 

behöver ställas vilket leder till fler mailutskick.40 Fördelar och nackdelar med telefonintervju är 

omvända jämfört med mailintervju. Det är lättare hänt att felcitering sker om endast anteckningar 

förs ,och samtalet inte spelas in. Det är lättare att ställa följdfrågor vid en telefonintervju och 

tidsåtgången mellan fråga och svar är mindre än i mailintervjun. 

Metoderna frågeformulär och observation har inte använts. Anledningar till det är bland annat att 

den data som skulle inkomma via valda metoder från början bedömdes bli tillräcklig. Frågeformulär 

övervägdes men bedömdes bli för tidskrävande och inte som nödvändig för att kunna genomföra 

studien. Att använda observation som metod i studien bedömdes som irrelevant eftersom att 

studiens syfte aldrig har varit att bedriva observation av studieobjekt. 

3.3 Litteratur och källkritik 

De dokumenten som har använts för uppsatsens teoribildning är Fiktiv motståndare del 1, 

Förhandsutgåva Försvarsmaktsreglemente Counter IED - Militära operationer i IED-miljö samt FMR 

Eskort och konvoj. Eftersom att författarens huvudsakliga kunskapsområde inte är logistik så har 

främst skrifterna Försvarsmaktens grundsyn logistik och Handbok logistik använts som stöd för att 

skapa ytterligare noggrannhet eller så kallad akribi i studien.41 Samtliga dessa dokument är framtagna 

av Försvarsmakten. Dokumenten är därför relevanta källor att använda eftersom att studien är riktad 

mot FM. En hel del försvarsmaktsdokument har i övrigt använts eftersom de återger stora områden 

som involveras i studien bra, de är även bra källor till fakta och det finns bra tillgång till denna typ av 

dokument.  

                                                           
39

 Denscombe Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s.234-235 
40

 Denscombe Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s.249 
41

 Akribi, http://www.ne.se/lang/akribi, Nationalencyklopedin, 2012-05-24. 
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Största andelen av de dokument som har använts i studien är producerade av och för FM. Att 

dokumenten är originalverk och författade av Försvarsmakten gör dem till trovärdiga källor. Men det 

innebär också att studien blir präglad av den svenska Försvarsmaktens egen syn på sin egen 

verksamhet, verklighet och framtid. Dokumenten saknar ofta referenser till annan litteratur och ofta 

nämns ingen annan författare än Försvarsmakten. Dokumenten bygger i vissa fall på tidigare 

erfarenheter som har insamlats från personal i FM. På grund av dessa förutsättningar så kan 

informationen bli vinklad och spårbarheten på informationen i dokumenten blir svår, samtidigt som  

en vetenskaplig grund ofta inte går att fastställa. Författaren anser det dock vara eftersträvansvärt 

att använda försvarsmaktsproducerad litteratur eftersom att meningen med studien inte är att 

ifrågasätta Försvarsmaktens arbete utan meningen är att följa det. 

Där material är hämtat från företag, produktdatablad eller artiklar skrivna med information från 

företag finns risk för att källan är tendentiös. I och med att det handlar om informationsspridning 

från företagen ut till en potentiell kund så riskerar informationen att vilseleda författaren. 

Information om mindre önskvärda egenskaper med systemen kan med flit utelämnas, vinklas eller 

tonas ned av företagen. En kortare intervju innehållandes faktafrågor har i studien genomförts med 

ett företag vilket innebär samma möjligheter till tendenser. Däremot är de samtliga primärkällor 

vilket är eftersträvansvärt vid faktasökning. Primärkällan gör det även enklare för läsaren eller 

framtida författare inom området att granska de ursprungliga uppgifterna. En del uppgifter i studien 

är funna på Internet och har genomgående varit av typen faktauppgifter. Dessa uppgifter har främst 

haft betydelse för beskrivningen av olika UGV-kit och dess förmåga att styra olika system i 

markfordon. Samma information om förmågor har gått att finna på många ställen både på internet, i 

tidskrifter och rapporter. En enskild uppgiftslämnares data har inte haft någon större betydelse i 

studien där det övergripande syftet har varit att påvisa att det faktiskt går att kontrollera ett fordons 

olika styrsystem i en UGV eller med ett UGV-kit. 

De intervjuer som har genomförts har haft syftet att öka validiteten i studien samt att öka 

studiematerialets relevans i form av kompletterande frågor. I ett par fall så var intervjuobjekten 

anställda i FM och uppgifterna gällde sådant som författaren inte bedömde var känsliga uppgifter. I 

ett annat fall så gällde intervjun en efterfrågan av ytterligare material till studien. Materialet 

bifogades senare av intervjuobjektet som även var en primärkälla till materialet. Personerna i fråga 

bedömdes inte ha svarat annorlunda vid annat tillfälle eller vid andra omständigheter vilket gör 

källorna trovärdiga. Samtliga intervjuobjekt har tillfrågats om deras namn får nämnas och användas 

som källor i studien, samtliga har även gett sitt medgivande till det. De intervjuer som är gjorda i 

studien finns i digital form i författarens ägo.  
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4 Empiri 

Installation av UGV-kit i befintliga FM-fordon är tekniskt genomförbart. Tekniken är beprövad och 

UGV-kit finns idag som COTS på marknaden. Tekniken för UGV-kit är utprovad i civila och militära 

fordon i olika länder. Ett UGV-kit, exempelvis från företaget Stähle kan appliceras i de flesta fordon 

utan modifieringar. Det finns även UGV-kit som är utprovade specifikt för logistiktransporter i militär 

kontext och i varierande terräng. 

Författaren kommer i undersökningen inte att göra någon skillnad på fordon som är utvecklade från 

början som UGV:er eller fordon utrustade med UGV-kit. Båda benämningarna hamnar under 

kategorin UGV:er eller obemannade fordon. 

I följande kapitel beskrivs UGV:er som författaren ansett vara särskilt intressanta för studien. 

Beskrivningarna är gjorda med hjälp av civila eller militärt tillämpade exempel. 

4.1 Civil personbil som UGV 

Följande exempel är från 1997 och finns med för att visa på att tekniken med UGV-kit inte är ny. I 

exemplet är styrsystemet eller kittet installerat i en personbil, en Ford av 1989-års modell. 

Styrsystemet som beskrivs kontrollerar broms och styrning. Styrning av växelväljare samt koppling 

sker ej. När rapporten skrevs så hade automatiska system för gasreglering såsom farthållare varit 

tillgängliga i flera år men tillgången på broms och styrningsautomatik var låg. Fordonet är 

fjärrkontrollstyrt. I exemplet installeras styrsystemet med små förändringar och tillägg under 

motorhuven. Ingen beskrivning av ytterligare installationer av utrustning inne i kupén nämns.42  

Nackdelar med detta system var bland annat att en förare i bilen ej längre hade hjälp av bromsservot 

när ombyggnationen till UGV var utförd43. Bromsservot är dock nödvändigt för att fordonet ska 

kunna framföras säkert.44 Ingrepp i befintliga hydraulsystem och i mekaniska komponenter gör 

installationen förhållandevis komplicerad och irreversibel. De stora ingreppen i fordonet vid 

installationen skulle i Försvarsmakten ses som en modifiering45. 

Fördelar med UGV-kittet är att med relativt enkla medel och till största delen COTS så kan ett enkelt 

UGV-styrsystem för installation i ett befintligt standardfordon byggas. Systemet och installationen 

beskrivs som enkel och billig. 

                                                           
42

 Prohaska R., Devlin P., Combined Brake and Steering Actuator for Automatic Vehicle Control 
43

 Prohaska R., Devlin P., s.5  
44

 Prohaska R., Devlin P., s.7  
45

 Se: Försvarsmakten, Teknisk tjänst reglemente Modifiering Förhandsutgåva, s.7 
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4.2 Autonom personbil 

Följande exempel utspelas i Berlin och kommer att visa på att fordon idag kan styras enbart med 

hjälp av sensorer och datorer. Det ska tas i beaktning att stora skillnader finns mellan en stadskörning 

i Berlin och en framryckning i Afghanistan, då med ett obemannat militärfordon som ska framrycka. 

Inget uppenbart fiendehot finns till exempel att ta hänsyn till i Berlin. Noterbart är dock att det idag 

är verklighet och i högsta grad genomförbart att med dagens teknik framföra autonoma fordon.  

Freie Universität Berlin har dokumenterat en testkörning genom Berlin med en personbil som 

navigerar, gasar, bromsar, svänger och kör i takt med resten av trafiken till ett förutbestämt mål.46 

Syftet med fordonet är att kunna navigera helt autonomt, det vill säga utan någon inblandning av 

människa mellan start och mål.  

Berlins stadstrafik innehåller tydliga regler till stöd för UGV:n i form av fil-markeringar i vägar, 

trafikljus och det existerar noggranna digitala kartor över området som datorer kan använda sig av 

för att styra fordonet.47 Dessa regler följs också oftast av de andra medtrafikanterna vilket kanske 

inte är fallet i Afghanistan. 

4.3 Terramax - Militär logistikstöds-UGV 

Terramax är som UGV ett exempel på att Logistiktransporter har utprovats exklusivt för militära 

ändamål. Fordonet är en dedikerad autonom UGV som har utvecklats av företagen Oshkosh och 

Tardec. Den har klarat sig bra i tävlingar anordnade av Darpa. 48 2005 var Terramax en av endast ett 

fåtal fordon som tog sig hela den 210 km långa sträckan i Darpa Grand Challenge helt autonomt.49 

Fram till 2007 var Terramax också det enda militära fordonet speciellt utformat för 

logistiktransporter som deltog i dessa tävlingar. Terramax liknar en terränggående lastbil och den kan 

anpassas till ett palettsystem så att den kan ta olika sorters last. Den kan frakta bland annat 

containrar och bränsle eller vattentankar vilket är användbart för att kunna anpassas till ett 

varierande logistiktransportbehov.  

                                                           
46

 Autonomos labs, http://www.autonomos-labs.de, 2012-04-25 
47

 FAQ, aoutonomos labs, http://autonomos.inf.fu-berlin.de/faq, 2012-05-24 
48

 Darpa står för ”Defence Advanced Research Projects Agency” och är en amerikansk forskningsmyndighet 
som bland annat bedriver ett forskningsprojekt om autonoma markfarkoster. 
49

Popular Science – Robotar i krig, s.42 
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Bild 1.
 50

 Terramax - UGV. 

Terrramax har utvecklas för att även kunna leda konvojer tillsammans med andra obemannade 

fordon. Tardec håller även i ett utvecklingsprogram som går ut på att ta fram ett UGV-liknande 

system för konvojkörning som kan användas på redan befintliga hjulfordon. Systemet är redan testat 

och ambitionen är att kostnaden per system ska vara lågt.51 Ett aktiverande av systemets 

självkörningsfunktion innebär att ledarfordonet följs automatiskt. Detta är en UGV-funktion så tillvida 

att föraren inte behöver koncentrera sig på vägen utan kan ha sin uppmärksamhet på omgivningen 

för att bättre kunna upptäcka faror. Fordonet är alltså bemannat men framförs automatiskt. Tanken 

med detta system är inte att helt ersätta föraren, utan helt enkelt att hjälpa till med att öka 

säkerheten för personen bakom ratten, samt för övrig personal i konvojen. Ett exempel på ökad 

säkerhet är att samtliga fordon i en konvoj ska kunna panikbromsa samtidigt. Systemet ska kunna 

fungera i höga hastigheter.52 

                                                           
50

 Bild på Terramax, http://www.terramax.com/mediakit/Team_Oshkosh_Images/TerraMax1.zip, 2012-04-26 
51

 Kemp Ian, Armada International – Robots in Convoy, s.14-18 
52

 Kemp Ian, Armada International – Robots in Convoy, s.14-18 
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4.4 Civilt utvecklat UGV-kit 

Stähle är ett företag som tillverkar olika system för att styra fordon utan modifieringar i fordonet. Det 

finns utrustning som är anpassad för både personbilar och lastbilar. Systemen kan beroende på 

konfiguration fjärrstyras på flera km håll med den medföljande kommunikationsutrustningen. Andra 

kommunikationssystem går att installera. Systemen kan kontrollera gas, koppling och broms, styrning 

och även växling med manuella växellådor. Systemet för kontroll av rattutslag och utrustningen för 

kontroll av broms, gas, koppling och manuell växling tar under en halvtimme att installera enligt 

tillverkaren beroende på konfiguration. Andra tillbehör finns också, bland annat för manövrering av 

tändningen. 53  

 

Bild 2.
54

 En HYBRID konfiguration. Systemet kontrollerar styrning, gas ,broms och växling. En mänsklig förare kan ta över 

och köra fordonet.
55

 

                                                           
53 Stähle Klaus, mailintervju, 2012-04-16 
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 Stähle, Products for vehicle dynamic and track testing 2012.pdf COMPLETE DRIVING SYSTEMS Hybrid, 
automated or autonomous, s.7 
55

 Stähle, Products for vehicle dynamic and track testing 2012.pdf, s.7 
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Enligt tillverkaren kan konfigurationer av styrsystemet i vissa hänseenden efterlikna mänsklig 

körteknik väl.56 De olika delsystemen går snabbt att installera och passar olika fordon, anpassningar 

finns för lastbil och personbil . Den ordinarie föraren kan lära sig att installera systemet själv. 

Nackdelar med installationen är att det tar relativt stor plats från förarens utrymme, även andra 

säten eller utrymmen i bilen kan behövas till att förvara datorer på.  

Utrustningen tar således förarens fysiska funktion och tar även upp förarplatsen fysiskt. Utrustningen 

är inte framtagen för att användas i militär kontext utan enligt tillverkaren är det en utrustning som 

är till för att utföra olika tester med olika fordon. 57 

  

Bild 3.
58

 System SSP3000, för kontroll av rattstyrning med stödet monterat med sugkoppar i framrutan. 
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4.5 UGV-kit utvecklade för militärt bruk 

Ett exempel på UGV-kit utvecklat även för militära ändamål kommer från företaget Kairos Autonomi. 

Utrustningen gör att fordonet den installeras i kan agera semi-autonomt, alltså under övervakning 

eller fjärrstyras. Installationen av UGV-kittet ska gå att genomföra på fyra timmar för fyra soldater 

och kan enligt tillverkaren göras i alla befintliga markfarkoster.59 

Terramax är namnet på ett annat exempel, det är alltså inte bara namnet på en UGV-plattform60 utan 

även på den UGV-teknologi som saluförs av Oshkosh Defence. Teknologin levereras som UGV-kit och 

fordonet kan då styras på olika sätt. Exempelvis manuellt av en extern förare och fordonet kan agera 

följare eller ledarfordon. UGV:n kan bland annat agera autonomt efter en i förhand inprogrammerad 

rutt. UGV-kittet är integrerat med fordonet så det tar ingen plats från förarmiljön och kittet gå att 

integrera i vilket försvarsmaktsfordon som helst enligt tillverkaren.61  

4.6 Logistiktransporters utsatthet 

Enligt doktrin för markoperationer och resonemang runt tyngdpunktsbegreppet så framstår 

logistiktransporter som en operativ och taktisk tyngdpunkt och även som en kritisk sårbarhet om 

transporterna saknar eskort.62 Transporter i sig, att kunna förflytta delar av förband eller att tillföra 

delar eller förnödenheter har en stark koppling till den grundläggande förmågan rörlighet.63 

Logistiken som funktion har en tydlig koppling till den grundläggande förmågan uthållighet64 det vill 

säga påverkas förnödenhetsförsörjningen så påverkas uthålligheten på det berörda förbandet. 

Logistiktransporter är till stor del synonymt med begreppen rörlighet och uthållighet och 

transporterna ses dessutom av motståndaren som sårbara vilket gör dessa transporter till 

prioriterade mål. Logistiktransporter har dessutom traditionellt dåligt skydd och begränsad verkan 

därför behöver de tillföras dessa förmågor, ofta i form av eskort.65 För FM blir transporterna ett 

område som behöver tillföras skydd på grund av dess utsatthet.  

Smutsiga, tråkiga och farliga uppgifter är typiska användningsområden för UGV:er66, en UGV kan 

utföra farligare förflyttningar än ett traditionellt framfört fordon eftersom att personalens liv inte 

riskeras. Fler och större risker kan därför motiveras, man kan till exempel välja en vägsträckning som 
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är snabb men som ofta innebär påskjutning av finkalibrig eld. Enligt Taktisk anvisning Logbat så 

innebär konsekvenser av varierande hot och konfliktnivå att exempelvis rätt fordon ska väljas för rätt 

uppgift avseende skyddsnivå och framkomlighet i terräng.67 Det innebär att till exempel en tillfällig 

installation av ett UGV-kit skulle kunna vara ett alternativ till det fordon som väljs vid en förhöjd 

hotbild i det normala förflyttningsområdet. 

4.7 Riskspridning 
För att minska risken att förlora värdefulla militära resurser så kan personal och den transporterade 

lasten spridas ut inom konvojen. 

I boken Military Operations Research beskrivs teoretiska samband inom militär verksamhet, så kallad 

operationsanalys. Boken innehåller bland annat modeller som kan användas för uträkning av sin egen 

och motståndarens effektivitet inom olika områden. Ett exempel är Single Shot Kill Probability,(SSKP) 

alltså sannolikheten för att ett mål skjuts ut med det första avfyrade skottet. Sannolikhetsvärdet 

(SSKP) ska för de egna styrkorna vara så nära noll som möjligt. Ett lågt värde ger med andra ord ett 

bra skydd. 

Nedan följer exempel på en förenklad formel, den behandlar sannolikheten för att första skottet 

träffar samt dödar målet vilket i detta fall är en fordonsförare.  

 

Där: SSKP = Sannolikheten för att det första avlossade skottet är ett dödande skott. 

   = Sannolikheten för att fösta skottet träffar målet. 

 = sannolikheten för att första skottet dödar om det träffar målet.68 

I ett obemannat fordon gäller följande,  eftersom att skottet inte har något mål i form av en 

fordonsförare att träffa. Av samma anledning så blir  ,då det inte finns något mål som kan bli 

dödat. Detta innebär följaktligen att sannolikheten för att första skottet träffar samt dödar en 

fordonsförare blir noll.  

Om formeln tillämpas så  att träff av målet ( ) avser fordonet så kommer . När formeln 

räknas ut så innebär ett träff av fordonet ändå inte någon död fordonsförare, eftersom att , 

således blir   även i detta fall. 
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Vad värdet än är för samma variabler i ett bemannat fordon så är dessa högre än i en UGV eftersom 

att risken för att föraren blir dödad i ett bemannat fordon faktiskt är reell till skillnad från i ett 

obemannat fordon.  

Uträkningen går att utöka och applicera inom andra områden med andra och fler variabler. Det går 

exempelvis att räkna ut sannolikheten för att enskilda bemannade fordon i en konvoj ska bli träffade 

eller utslagna, från fall till fall. 

4.8 Exempelstudie – förnödenhetstransport 

Ett resonemang runt en helt eller delvis obemannad konvoj samt en helt bemannad konvoj kommer 

att ske löpande i den efterföljande analysen. De uppkomna problemen analyseras med resonemang 

runt den militära nyttan för UGV:er och med utgångspunkt i teorin.  

De transporter som omfattas i FM beskrivs i handbok Försvarsmaktens transporter – grunder. 

Handboken används vid utbildning av bland annat blivande officerare inom logistikområdet.  

Transport 

Med transport avses förflyttning av förband, personal och/eller förnödenheter. Transporten 

kan genomföras som strategisk, operativ eller taktisk transport och kräver operativ eller 

taktisk ledning.69 

Transportsättet som är aktuellt i studien faller under definitionen landsvägstransport.70 

Exempelstudien är riktad mot förnödenhetstransporter och sker mot den taktiska nivån, vilket 

innebär ”förflyttning av förnödenheter inom insatsområde, i regel mellan förråd och brukare.”71 Det 

som utgör förnödenhetstransporter är ”Transport av ammunition, reservmateriel, drivmedel, 

livsmedel, fältarbetsmateriel och övriga förnödenheter.”72 

4.8.1 Exempelbeskrivning 

Transporten sker i form av en konvoj. Konvojen består av åtta fordon varav två fordon är 

eskortfordon och resterande sex fordon transporterar farligt gods. Eskortfordonen kör först 

respektive sist i Konvojen och har bra skydd mot finkalibriga vapen och personalen är skyddade för 

IED:er med upp till 10kg sprängmedel. De har god möjlighet till verkan på hårda och mjuka mål. 

Transportfordonen består av lätt bepansrade lastbilar med växelflak. Avståndet mellan fordonen 
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varierar efter sikt, läge och terräng med mellan 5-100 meter.73 Konvojen åker från flygplatsen i 

insatsområdet där förnödenheterna har lastats och ska ta sig till den svenska campen ett antal mil 

bort. Hotbilden varierar mellan låg till hög utefter sträckan, under huvuddelen av sträckan bedöms 

dock hotbilden som låg. Transporten sker mitt på dagen under sommaren genom vissa områden 

kända för eldöverfall. Den aktuella sträckningen används ofta av förbanden eftersom att den till stor 

del är den enda landförbindelsen mellan flygplatsen och campen. Vägarna längs transportsträckan är 

i varierande bredd och skick och tillåter normalt hastigheter från 20 km/h upp till 90 km/h. Vissa 

delar av sträckan går igenom samhällen och byar och över mindre bergsformationer. 

Bergsformationerna består av mycket varierande terräng och ibland mycket smala och kuperade 

passager. Övriga trafikanter på vägarna förekommer i varierande mängd och det aktuella trafikläget 

kan på vissa ställen innebära köbildning. På flera ställen efter vägen finns möjlighet för 

eskortfordonen att köra vid sidan om vägen. 

4.8.2 Konvojkörning 

Att framföra fordon i konvojer är en metod som har sitt huvudsyfte i att förhindra och försvåra för en 

fientligt sinnad aktör att påverka transporten.74 För logistiktransportfordon tillämpas i regel två olika 

marschgrupperingsformer, dessa är kolonnkörning samt led. 

Kolonnkörning tillämpas då hotbilden kan vara hög, då det ofta är säkrare att framföra fordon i 

kolonn än på led. Det blir ett längre avstånd till nästa framförvarande fordon vilket minskar 

påkörningsrisken. Det finns också fler mänskliga sensorer, det vill säga ögon och öron i olika 

riktningar som kan upptäcka faror. Men kolonnkörningen kan vara svår att bedriva i kanaliserande 

terräng samt utan att störa civil trafik. 75 

 

Bild 4. Kolonnkörning 

Körning på led tillämpas vid lägre hotbild. Av naturliga skäl kan vägar ofta vara kanaliserande terräng 
där led måste bildas, ledet stör den civila trafiken minimalt. Nackdelar är att det är svårt att 
framrycka med korta avstånd mellan fordonen eftersom påkörningsrisken i framförvarande fordon 
ökar.  
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Bild 5. Ledkörning 

Köfordonet har i denna formation även i uppgift att blockera förbikörning.76  

4.8.3 Transport av farligt gods 

”Farligt gods är ämnen och föremål som utgör en direkt risk för människa och miljö. Hur stor risken 

är, bestäms främst av mängden och farlighetsgraden hos det farliga godset.”77  

På grund av risken för sekundärverkan så kan fordon i konvojer med transport av farligt gods tvingas 

hålla längre avstånd till varandra.78 

Exempel på transport av farligt gods är transporter av drivmedel.79 Även tomma, ej rengjorda 

drivmedelstankar är transport av farligt gods.80 Tomma tankar har alltså benägenhet att börja brinna 

och explodera vid påskjutning. 

4.8.4 Eldöverfall som hot 

Enligt teorin i studien så är det troligt att hot mot logistiktransporterna kommer att uppstå i form av, 

eldöverfall med IED:er och ibland med, eller i kombination med finkalibriga vapen. Fiendens IED:er 

utgör idag ett stort hot mot verksamheten utomlands. IED:er delas in i fyra huvudgrupper, de 

fjärrutlösta, offerutlösta, tidsutlösta och utskjutningssystem.81 Dessa grupper kan även förekomma i 

kombination med varandra.82 Fordonsburna bomber kan vara av olika huvudgrupper och de är ett 

stort hot mot enheter under fordonsmarsch. Dessa IED:er är hittills en av de mest dödliga 

varianterna internationellt.83 Exempel på platser som motståndaren utför IED-attacker är på eller i 

närheten av framryckningsvägar som ofta används, alltså val av platser som är viktiga för FM:s 

verksamhet. Eftersom terrängen vid framryckningsvägar används till utplacering av IED:er så innebär 

det bland annat problem för eskorteringen.  
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4.8.5 Eskort 

Eskorter behövs dagligen vid logistiktransporter utomlands på grund av att hotbilder mot 

transporterna finns.84 Om fienden systematiskt väljer att anfalla logistiktransportskonvojer bidrar det 

till att binda upp eskortresurser på förbandet.85 Till stöd för logistiktransporter kan härledas behov av 

skydd i olika form och därför kommer exemplet eskort att diskuteras och analyseras.  

5 Analys och resultat 

5.1 Exempelbeskrivningen 
Kopplat till teorin så förekommer många potentiellt farliga situationer utefter vägen och flera 

sträckor kräver särskilda försiktighetsåtgärder för att eskorten säkrare ska kunna framföras. Sträckan 

i exemplet innehåller tydliga exempel på platser som fienden väljer att ta eldställningar och utföra 

IED-attacker från. Den innehåller flera exempel på platser där IED:er vanligtvis utplaceras, och efter 

vägen passeras många misstänkta platser där eldöverfall erfarenhetsmässigt sker.  

Exempel på en riskabel sträcka är i bergsterräng där vägar ofta slingrar sig och sikten därför minskar 

inom konvojen. Avstånden kan behöva minskas för att bibehålla samband och förmågan till ledning, 

därigenom ökar hotet att fler fordon skadas av en explosion eller att fordonen kör in i varandra.86 

Bergsterrängen är dessutom kanaliserande och kräver därför ibland att hastigheten måste vara 

mycket låg. Det finns ett antal skarpa backkrön, branta uppförsbackar och nedförsbackar i bergen där 

fienden kan ha planerat eldöverfall. Broar kan till exempel vara byggda över raviner och bäckar och 

fienden har möjlighet att placera sig dold med tillgång till bra skydd på många ställen ovanför 

konvojvägen. Alla dessa förutsättningar är enligt teorin ändå bara några exempel på hot och platser 

där eldöverfall kan ske utefter en konvojväg.87 De är också exempel på områden där UGV:er kan 

bidra med militär nytta. 

5.2 Konvojkörningen 
Teknik för att kommunicera och leda konvojen på avstånd finns och konvojen skulle teoretiskt sett 

kunna köra sträckan helt obemannad. Som tidigare har beskrivits i studien så kan obemannade 

farkoster navigera helt autonomt. Även om kontakten bryts mellan fordonet och föraren som sitter 

på distans så kan konvojen teoretiskt sett fortsätta på egen hand. Fördelar med att kunna ha en 

obemannad konvoj är att den inte binder upp lika mycket förare samt eskortresurser främst då i form 
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av personal. Konvojen kan behöva övervakas av personal för att veta hur transporten fortskrider, det 

kan ske på plats i något fordon i konvojen eller på distans. En sådan övervakare på distans kan 

teoretiskt sett sitta i ett annat land och övervaka flera konvojer eller fordon samtidigt. Tidigare så har 

funktionen följare/ledare beskrivits, vilket innebär att UGV:n antingen följer efter eller kör före ett 

bemannat fordon på exempelvis ledformation. Om körning på led tillämpas istället för kolonn så 

minskar risken för bakomvarande fordon att aktivera automatiskt utlösta minor eller IED:er vilket 

ofta förekommer. Då det hotet är stort så kan det första fordonet i konvojen bestå av en UGV och 

efterföljande vara bemannade. Vid förändrad hotbild så kan ett bemannat fordon köra först och de 

obemannade bilarna kan följa efter.  

Eftersom att UGV:er kan styras och ledas på avstånd så behöver de inte heller ha optisk kontakt med 

andra fordon i konvojen, de har möjlighet att kommunicera med övriga fordon ändå. Därmed kan 

avstånden utökas med bibehållen kontroll och minskad risk för restverkan för övriga fordon då ett 

fordon råkar ut för eldöverfall. Om avstånden ändå behöver vara korta så kan påkörningsrisken 

minskas med en UGV. UGV:n kan följa efter det framförvarande fordonet med exakt avstånd hela 

tiden och med högre hastighet. UGV:n har till skillnad från föraren i det bemannade fordonet i 

princip ingen reaktionstid om framförvarande fordon panikbromsar, UGV:n är dessutom alltid beredd 

på sin uppgift. Förarens fokus å andra sidan kan skifta fort om något plötsligt händer. Den militära 

nyttan kan också ses utefter resten av sträckan. I de fall som föraren åker med i UGV:n ökas 

omvärldsuppfattningen hos föraren eftersom att denne kan ha sin uppmärksamhet riktad ut i 

terrängen. Detta är positivt eftersom en förare traditionellt ändå inte bara har ögonen på vägen utan 

även skall vara vaksam på faror i omgivningen.88 

5.3 Transporten av farligt gods 
Att transportera farligt gods blir mindre farligt vid eldöverfall och trafikolyckor då en UGV sköter 

transporten. Det beror till viss del på mängd och typ av farligt gods men det kan innebära att 

fordonen vid behov kan hålla kortare avstånd till varandra utan risk för FM:s egen personal. Som 

beskrivet i undersökningen så finns möjligheten för samtliga UGV:er i en konvoj att bromsa exakt 

samtidigt. Reaktionstid för inbromsning elimineras och avstånden kan kortas ned. Dock finns 

fortfarande samma fara kvar för befolkningen runt om fordonen som transporterar det farliga 

godset. Antalet fordon kanske till och med kan minskas om varje fordon tillåts transportera större 

mängder farligt gods.  
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5.4 Eldöverfallet som hot 
Eldöverfall med IED:er och finkalibriga vapen går inte att undvika med hjälp av en obemannad 

konvoj, fienden har fortfarande kvar samma målsättningar med att angripa de mål som de tidigare 

angripit. Fordon, bemannade som obemannade kommer fortfarande att förstöras av IED:er. Som 

tidigare har nämnts så är fordonsburna bomber en av de mest dödliga varianterna av IED:er, bilar 

finns utefter hela transportsträckan mellan flygplatsen och campen. Själva UGV:n som fordon tål 

troligtvis heller inte en smäll av en IED bättre än ett bemannat fordon i samma utförande. Effektivitet 

i form av militär nytta kan ses när mer riskabla manövrer kan tillåtas än vid bemannade konvojer. En 

mer effektiv och aggressiv taktik och körstil kan tillämpas till exempel vid besvarande av eld direkt 

efter en IED-attack, eftersom att risken är liten att skada egen trupp.89 90 Möjligheterna till att välja 

taktik påverkas såklart av den omgivande trafiken som inte får hamna i ytterligare fara.  

5.5 Eskorten 
Eskortfordon kan framrycka vid sidan om vägen när terrängen tillåter det och situationen kräver det, 

det är idag dock inte ovanligt att IED:er placeras vid sidan om vägen.91 Dessa hot kan vara svåra att 

undvika och en UGV bidrar inte i första hand till att hitta IED:er. Men kopplat till eventuellt behov av 

aggressivitet i körningen och till taktikanpassning så kan det vara en fördel att kunna köra med 

eskortfordonen vid sidan om vägen även på platser där IED:er ofta finns just vid sidan om vägen. Om 

personal inte befinner sig i UGV:n så kan motsvarande vikt i bepansring och säkerhetssystem 

installeras för att förhindra verkan samt reducera restverkan.92 Möjligheten finns att göra UGV-

utrustningen mindre känslig än en mänsklig förare, styrsystemen och viktig elektronik kan kapslas in. 

Framrutan kommer exempelvis inte att behöva vara transparent i en UGV och kan istället till exempel 

utgöras av pansarplåt. Om eskortresurserna är knappa så finns möjligheten att prioritera dessa 

någon annanstans där de behövs mer. Detta eftersom att ingen personal befinner sig i fordonen som 

transporterar det farliga godset och därigenom behövs heller inget personskydd. 

5.6 Riskspridning 
Följande rubrik tillhör också analysen av exempelstudien och behandlas för att analysera andra 

områden som har berörts i studiens empiri. 
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Oftast slås det första fordonet i en konvoj ut i de fall som attacker sker med offerutlösta IED:er.93 Den 

irreguljära motståndaren som utgör hotet är i exemplet troligtvis på känd mark och agerar dolt från 

en svåridentifierbar plats utefter vägen där denne har god utsikt mot platser för eventuellt 

utplacerade IED:er. Om resurser och möjlighet finns att öka antal fordon i konvojen så kan man göra 

detta med UGV:er, därmed sprids riskerna för att drabbas av eldöverfall mellan dem. Riskspridningen 

sker oavsett vilken typ av IED:er som används, om eldöverfallet sker med sprängladdningar, 

finkalibriga vapen eller pansarvärnsvapen med mera. Lasten kan beroende på taktik väljas att 

distribueras ut mellan samtliga fordon. UGV:er kanske till och med kan åka med utan last i konvojen 

med uppgift att agera skenmål. Nyttan med att sprida ut riskerna betyder i sin tur att enskilda 

bemannade fordon oftare klarar sig och att viktig last inte förstörs helt. De enskilda riskerna i den 

obemannade eller delvis obemannade konvojen minskas trots att hotnivån är samma som tidigare, 

hot som finns i varierande grad utefter hela transportsträckan. Fiendens resurser sprids ut på flera 

anfallsmål och liknande nytta kan ses där separata framryckningsvägar kan väljas. Exempel på det är 

om fordon kör obemannade och tomma på vissa sträckor, medan endast en sträcka består av 

exempelvis en bemannad persontransport. I dessa fall tvingas motståndaren att dela upp sina 

resurser och prioritera anfall mot endast en framryckningsväg. 

Förslag på fordon som kan användas som skenmål är gamla uttjänta militärfordon med ringa militär 

nytta i övrigt. Fordonen skulle också kunna utföra farligare manövrar och därigenom agera som 

lockbete. Det kan även uppstå militär nytta i att använda civila personbilar och lastbilar från 

Afghanistan eftersom fordonen kan smälta in i omgivande trafik. Bilarna kan vara utrustade med 

billigare UGV-kit. Exempelvis så kan dessa UGV:er fungera som ledarfordon för att utlösa offerutlösta 

IED:er. UGV:n kan också kontrolleras manuellt från en plats i nära anslutning. Har den externa 

föraren visuell överblick över området och UGV:n så krävs inte mycket utrustning i form av sensorer 

på utsidan av fordonet vilket är viktigt, eftersom att en tank med skenmålet borde vara att efterlikna 

ett standardfordon så mycket som möjligt. 
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6 Diskussion 

Den militära nyttan av UGV:er kan ses inom en eskorterad konvoj med farlig last med den fiende och 

miljö som studien inriktat sig på. Det kan emellertid vara svårt att göra själva logistiktransporten 

mindre sårbar med hjälp av en UGV istället för att ha en förare på plats i fordonet, men här ligger 

istället den militära nyttan i att personal kan besparas. Föraren kan istället placeras på en säkrare 

plats exempelvis i eskortfordonet eller till och med i hemma i Sverige. Föraren kan kanske kontrollera 

fler än ett fordon åt gången vilket ökar personalutnyttjandet, som i sin tur kan ge besparingar i form 

av personalkostnader. Med det följer även ett minskat antal personer i området där faran finns. 

Därigenom ökar också skyddsnivån för personalen till den mest effektiva nivån av skydd. 94 Detta 

leder i sin tur till minskat antal skadade och färre dödade människor. 

Skenmål kan tyckas långsökt att koppla till området logistiktransporter. Men författaren bedömer att 

det finns en militär nytta med skenmål inom området, eftersom att det oavsett läge innebär en risk 

att befinna sig med egen trupp i områden där även motståndsstyrkor befinner sig. Kan ett skenmål 

dra till sig uppmärksamheten och ta emot smällen från en minering så är säkerheten ökad för 

personalen. Händer det upprepade gånger att ett obemannat fordon anfalls istället för ett bemannat 

fordon så ökar troligtvis moralen och tryggheten på förbandet. Om tilliten varit låg för UGV:er hos 

personalen tidigare så ökar den då sannolikt. 

6.1 Problem 
En rad fördelar kan ses för UGV:er inom forskningsområdet men det finns även risk till motgångar 

och en del problem med obemannade och autonoma farkoster i logistikens tjänst. 

Exempel på problem att ta ställning till är fiendehot, faror och hinder utefter vägen som blir svårare 

att upptäcka. De mänskliga ögonen som sensorer, tillsammans med hjärnans möjlighet till 

bildbehandling uteblir helt. Människans roll i de komplexa förhållanden som kommer att råda under 

en insats kan ännu inte ersättas fullt ut med datorer och sensorsystem.95 

Har fienden möjlighet till telekrigföring och signalspaning så kan de detektera UGV:er eftersom de 

troligtvis kommunicerar mer än andra fordon i konvojer. Ett fordon som skickar och tar emot signaler 

i det elektromagnetiska spektrumet kan då upptäckas även på långt håll.96 

En fara uppstår om fienden lyckas störa ut kommunikationen till och från UGV:n så att den blir 

stillastående alternativt inte kan agera autonomt på ett bra sätt. Än värre är om fienden lyckas ta 
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över och kanske lyckas fjärrstyra UGV:n och använda den som vapen. Även med större mängder gods 

i enskilda transporter som föreslagits i analysen så kan liknande problem uppstå, till exempel om en 

lastbil hamnar i orätta händer eller blir föremål för eldöverfall och hela lasten istället går förlorad. 

Praktiska bekymmer och faror kan uppstå på grund av UGV-kittets installation i fordon. I vissa 

konfigurationer med UGV-kit så tar kittet upp hela förarplatsen vilket gör att en förare inte 

omedelbart kan hoppa i och ta över fordonet vid behov. När en mänsklig förare ska ta över 

kontrollen av fordonet så blir troligen UGV-kittet i vägen för en förare med stridsutrustning. På grund 

av att UGV-kittet är i vägen för föraren så gör det att även mekaniken kan ta stryk. Säkerheten för 

föraren inne i fordonet kan nedgå vid kollision, eftersom att denne då riskerar att skada sig på olika 

delar av UGV-kittet. En annan nackdel kan vara om monteringen av rattstyrningsstödet måste 

monteras i framrutan vilket skulle kunna avslöja fordonet som UGV och även försämra sikten. 

En annan aspekt är att taktik kan avslöja UGV:er som just UGV:er. När motståndaren har blivit varse 

och vant sig vid att FM använder UGV:er i olika sammanhang så kommer han troligtvis att anpassa sin 

taktik utefter det. Exempelvis om en UGV alltid används till att köra först under transportrörelser 

efter en viss transportsträcka så kommer det troligtvis att bli till en nackdel. Detsamma gäller vid 

riskspridning och skenmål ifall fienden kan skilja på vilka fordon som är UGV:er och vilka som är 

bemannade, för då kan läget snabbt förändras och risken för personalen återigen öka. 

Slutligen så leder besparing av förare i fordonen inte nödvändigtvis till militär nytta inom andra 

områden. Personal inom teknisk tjänst kommer fortfarande behövas i samma eller kanske i större 

utsträckning på grund av mer teknik som behöver underhållas. 
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7 Slutsatser 

Studiens analys och diskussion har visat på att militär nytta kan genereras på flera olika sätt med 

hjälp av UGV:er inom området för logistiktransporter.  

UGV:er inom förnödenhetstransporter kan främst bidra till den militära nyttan genom minskat antal 

fordonspersonal och minskade personalkostnader och färre antal dödade. Till stöd för detta finns 

matematiska teorier som också talar för den militära nyttan med obemannade farkoster. 

Militär nytta uppstår också med UGV:er om de används för att öka antalet fordon i konvojer. I det 

fallet används de för riskspridning eller som skenmål. Det kan krävas mer resurser för att 

transportera lasten men då varje enskild lastbil fraktar mindre gods eller inget gods alls så sprids 

risken för att större mängder förnödenheter ska gå förlorade och samtidigt sprids risken bland 

personal och förare att bli dödade i eldöverfall.  

UGV:er kan å andra sidan även bidra till att färre resurser i form av eskortfordon behövs och till att 

färre fordon som tranporterar förnödenheterna behövs. Transportfordonen kan dessutom utrustas 

med bättre egenskydd i form av exempelvis bepansring.  

Avslutningsvis så har studien även visat på att UGV:er kan nyttjas till att hålla jämna avstånd i 

konvojer och till att panikbromsa. Samma uppgifter kan vara svåra att utföra för en mänsklig förare. 

Här uppnås ett tydligt sammarbete mellan människa och teknik då människan får koncentrera sig på 

den avancerade uppgiften att spana medan UGV:n sköter den enkla uppgiften att framföra fordonet.  
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8 Förslag till vidare forskning 

Författaren anser att eskort är så starkt sammanbunden med logistiktransporter att området bör 

behandlas närmare än vad som gjorts i denna studie. Detta i syfte att fullt ut kunna analysera den 

militära nyttan av UGV-er inom området logistiktransporter. En studie av hur realistiskt det är med 

understöd av obemannade eskortfordon i närtid är därför på sin plats. Ytterligare militär nytta kan 

troligtvis uppnås om UGV:er i verkligheten kan användas till att förstärka och eskortera 

logistiktransporter. 

Om UGV:er är relevanta att använda inom kontexten för denna studie, är studien då också relevant 

hemma i Svensk miljö och med den typ av motståndare som kan tänkas anfalla Sverige? Är behovet 

av UGV:er för logistiktransport relevant att analysera utifrån ett användande inom Sveriges gränser? 

Hur tar man reda på om det faktiskt fungerar att implementera och använda UGV:er eller UGV-kit i 

FM? 

Klarar sensorer och styrsystem av de krav som ställs på en UGV, bland annat i form av säkerhet för 

omgivningen, autonom navigering och möjlighet att upptäcka hot och kunna försvara sig själv? 

Bör UGV:n styras av en människa eller ska systemet navigera själv?  

Vilka begränsningar innebär kommunikationen till och från UGV:n inom olika aspekter såsom 

exempelvis kommunikationens fysikaliska begränsningar och om motståndaren har möjlighet till 

telekrig? 

Kommer en UGV kunna ta sig fram i olika terränger eller finns det begränsningar kopplat till 

sensorerna och dess möjligheter att bedöma densamma? 

Kan sensorer i en UGV för militärt bruk kunna komma att ersätta människans roll som sensor, kan en 

dator ersätta mänskliga erfarenheter och sunt förnuft? 

Hur ser förutsättningarna ut för elhybriddrivna UGV:er i FM?  

Ekonomin är en viktig del när ett införskaffande av UGV:er eller UGV-kit ska göras, vilka kostnader för 

ett UGV-system är rimliga för att kunna spara människoliv. 
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Bilaga Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor från mailintervju med Peter Nordin, angående projekt PreRunner. 

1. Vet du om det har skrivits någon rapport på projekt PreRunner? 
2. Jag har fått veta från Mobile Robotics att det borde finnas rapporter från projektet men hittar 

inga på FOI, FMV, LTU eller LiU's hemsidor. Kan du hjälpa mig med detta? 

 

Intervjufrågor från mailintervju med Klaus Stähle, angående UGV-kit. 

1. Can the system SAP2000 or SAP-RAPID be controlled by remote with the original communication 
system and from how far away? 

2. How long time does it take to install SSP3000? 
3. Can SSP3000 work/be installed together with SAP2000 or SAP-RAPID? 
4. Can SSP3000 be installed in a truck? 

 

Intervjufrågor från telefonintervju med Magnus Karlsson, angående Amröjrobotar i Afghanistan. 

1. Används någon amröjrobot i skarp tjänst idag i Afghanistan?  
2. Hur länge har FM använt sig av bombrobotar i Afghanistan?  
3. Vad är namnet på de robotar som används i Afghanistan? 

 

Intervjufrågor från telefonintervju med Hans Tibell, angående dokumentet Fiktiv motståndare del 
1”. 

1. Vem har författat dokumentet Fiktiv motståndare? 
2. Vad har dessa personer för erfarenheter eller bakgrund? 
3. Är bedömningarna i fiktiv motståndare som gavs ut 2004 ännu tillräckligt aktuella? 
4. Beskriver fiktiv motståndare motståndarläget i Afghanistan utefter erfarenheter eller vad bygger 

uppgifterna på? 

 

Intervjufrågor från telefonintervju med Magnus Wästberg, angående dokumentet Fiktiv 
motståndare del 1”. 

1. Vad innebär ”militära realiteter” i stycket:  
”Handbok Fiktiv Motståndare del 1 är en öppen och försvarsmaktsgemensam 
digital handbok som, utgående från militära realiteter, beskriver olika typer 
av fiktiva motståndare ur ett tioårsperspektiv[…]”97 

2. Är beskrivningen på motståndare med låg teknologisk nivå ändå en bra bedömning på den 
motståndaren FM möter i Afghanistan idag? 

3. Är boken fiktiv motståndare ”tidlös” eller förändras dokumentet, om Försvarsmaktens fiende 
förändras? 
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