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Är nästa plattform obemannad för svensk signalspaning?
-Systemanalys av Global Hawk som potentiell ersättande plattform av Gulfstream G4-SPSammanfattning:
Signalspaning har sedan länge varit en förmåga som Sverige genomfört och under kalla kriget blev det klart att genomförandet av dessa uppdrag inte var helt ofarliga. Med hänsyn till att det nuvarande systemet är påväg att bli äldre
bör en planering av ett ersättande system vara lämpligt att genomföra i närtid.
Syftet med föreliggande Studie är att genom en systemanalys kunna finna en lämplig ersättare till den nuvarande
plattformen för signalspaning, Gulfstream GIV-SP. Det system som har använts som jämförande plattform är den
obemannade plattformen Global Hawk vilket är en toppmodern farkost framtagen av USA som en strategisk UAV.
Plattformarna har för att få relevans jämförts emot de grundläggande förmågorna Underrättelse/Information, Uthållighet samt Skydd vilket medför att prestandan kopplas till dessa.
Resultatet av uppsatsen påvisar att prestandamässigt kopplat mot de grundläggande förmågorna så är Global Hawk
bättre än det nuvarande systemet och de skillnader som en UAV medför är positiva. Vad gäller just underrättelse så är
systemen relativt lika potenta men när det gäller uthållighet och skydd är den obemannade plattformen framstående.
Slutsatsen av studien är att Global Hawk just nu är en plattform som kostnad sett är för dyr för det svenska försvaret
och är på så sätt inte aktuell i närtid. Dock bör det beaktas som ett möjligt ersättande system i framtiden då underhållskostnader sjunkit och användarantalet på systemet har ökat. Global Hawk har en prestanda som är mycket god
kopplat mot de grundläggande förmågorna vilket är en framgångsfaktor vid anskaffning av system.

Nyckelord: UAV, Signalspaning, Gulfstream, Underrättelse, Global Hawk
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Abstract:
Signal intelligence (SIGINT) has since a period of time been a part of the Swedish armed forces ability and during the
Cold War due to events this was not a safe and easy task to perform. Considering that the present system is beginning
to become outdated, a plan to replace this system should be at its place in a short amount of time.
The purpose with this study is, by using a system analysis method, find a suitable replacer for the present platform
which is Gulfstream GIV-SP, carrying signal intelligence equipment. The comparative platform that has been used in
this study is the Global Hawk which is a modern strategic UAV. The two platforms that are compared have been
linked to the theory of the basic capabilities, the theory is delimited to Intelligence/Information, Endurance and
Protection which the performance of the platforms creates.
The study result in a conclusion that the Global Hawk fulfills this basic capabilities with most efficiency and the
differences of an unmanned platform is positive. In terms of intelligence the platforms is rather equal and causes
advantages in their own different ways but in terms of endurance and protection the Global Hawk is more efficient.
The study´s conclusion is that the Global Hawk is the more efficient platform for carrying signal intelligence equipment but due to the high cost of the system, it is not suitable for the Swedish armed forces. However, it should be
considered as a possible replacement platform in the future, as the maintenance cost decreased and the number of user
has increased.
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UAV, SIGINT, Gulfstream, Global Hawk, Military Intelligence
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1 Inledning
På slagfältet är informationen om motpartens intentioner viktig. Detta har alltid
varit avgörande i konflikter historiskt sett, och kommer med all sannolikhet också
vara en viktig förmåga även i framtida konflikter. Vidare har det lett till uppgiften
signalspaning tillkommit vilket många försvarsmakter i dagens samhälle jobbar
hårt med för att ligga långt fram i utvecklingen utav. När en ny metod eller materiel som används vid signalspaning uppfinns, så dröjer det inte länge tills att en
motåtgärd görs för att inte bli avslöjad. Detta leder till en katt och råtta lek där man
måste vara långt fram i utvecklingen för att få den stora fördel som underrättelseinhämtning ger i konflikter.
Att genomföra signalspaning är riskfyllt då man provocerar motparten och det har
visat sig historiskt vara tillräckligt även när inte krig förs, att de som utsätts för
signalspaning agerar mot signalspaningsplattformen genom verkan. Vilket i sin tur
leder till problem då personalen som genomför dessa operationer i bemannade
system utsätts för en risk och kan få sätta sitt liv till om åtgärderna från motparten
skulle bli omfattande.
Uppsatsen behandlar en systemanalys av två olika typer av bärande plattformar för
signalspaning samt den utrustning som krävs för uppgiften och är skriven som
examensarbete för officersprogrammet i militärteknisk profil. Genom att jämföra
det aktuella systemet Gulfstream GIV-SP, som används i den svenska Försvarsmakten idag och är en bemannad plattform, med ett eventuellt ersättande system i
form av Global Hawk som är en obemannad farkost (på engelska; Unmanned
Aerial Vehicle, UAV), dras en slutsats angående vilket system som skulle genomföra uppgiften signalspaning på mest effektiva sätt.
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1.1

Bakgrund

Signalspaning är ett sätt att få underrättelse om var motståndarens svagheter finns,
vare sig om det är en viss plats där logistiken har grupperat eller om det är information som sprider sig mellan två viktiga ledare i motpartens organisation. Underrättelse syftar till att upprätthålla en gemensam lägesbild om motparten och på så
sätt få en högre verkan vilket syftar till att överordnat mål uppnås.1
Plattformar för bärande av uppdragsutrustning så som signalspaning har ofta varit
utsatt för risk vid genomförande av sina uppdrag. Plattformarna har än så länge
varit bemannade och vid signalspaning för svensk del, över Östersjön finns det
alltid risker för plattformen i sig men också för dess personal. Under 50-talet
användes DC-3 som plattform för Svensk signalspaning, varvid ett av flygplanen
spårlöst försvann under ett uppdrag ute över Östersjön. Händelsen fick namnet
Catalinaafären och skapade en stor diplomatisk kris.2
Under 50-talet var signalspaning mot Sovjetunionen en del av den vardagliga
rutinen för det svenska flygvapnet, och som ett svar på denna verksamhet så svarade Sovjetunionen med att beskjuta det svenska signalspaningsflygplanet vilket
störtade i östersjön. Sammanlagt 8 personer omkom under händelsen och alla var
besättning på DC-3an.
Hur bör då detta kunna motverkas, är det uppgiften som skall lösas oavsett risken
eller är UAV att föredra då personalen befinner sig på säker plats?
Signalspaning är en stor del av verkligheten än idag och Sverige använder sig
fortfarande av bemannade plattformar i form av Gulfstream GIV-SP för uppdragen.3 Utvecklingen av UAV har på senare tid gjort att personalen som krävs för att
genomföra liknande uppdrag kan istället befinna sig på en säker plats långt ifrån
plattformen.
UAV är som många andra system en uppfinning driven av försvarsmakter där
syftet är att skapa sig fördel i striden. Men innan dess fanns uppfinningar som kan
liknas vid UAV. Redan 1883 prövade en engelsman att fästa en anemometer på en
kite, som är ett simpelt flygande objekt fastsatt via en lina, som mätte vindhastigheten och fyra år senare så fäste samma man kameror på en liknande uppfinning
1

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 s.74

2

Allt om Historia, Catalinaaffären 1952, 2009.
http://www.alltomhistoria.se/artiklar/catalinaaffaren-1952/ hämtad 2014-04-24
3

Försvarsmakten, S102 B, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-ochteknik/luft/s-102-b/ hämtad 2014-04-14
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vilket senare visade sig användas i det amerikansk-spanska kriget som en form av
underrättelseinhämtning. Detta blev då möjligtvis den första UAVn som användes
i krig.4
Efter detta så användes simpla UAV i fösta världskriget för att släppa lättare verkansdelar på upp till 80 kg, men det var inte förens 1924 som en man vid namn
Archibald Montgomery lyckades uppfinna den fösta radiostyrda UAVn.5
Under operationen ”Iraqi Freedom” år 2003, blev det klart att UAV var ett ytterst
viktigt system att ha i sin organisation och som skapade stora fördelar på både
taktisk och strategisk nivå. Det flögs hundratals UAV-uppdrag vid striderna om
Fallujah i centrala Irak vilket medgav en förmåga till att lokalisera och klassificera
motståndarens styrkor och som har ansätts utgöra en av de avgörande faktorerna
för stridens utgång. Det var även i detta krig som Global Hawk användes för första
gången i strid och visade sig ha god kapacitet trots att systemet var under utveckling.6
1.1.1. Alternativgenerering
De två system som jämförs i denna studie är Global Hawk och Gulfstream GIVSP.
Gulfstream GIV-SP är Sveriges nuvarande signalspaningsplattform och är därmed
det system som har visat sig vara lämpad för Sveriges behov av signalspaning.
Den är med som jämförande system då det är ett etablerat system som skall ersättas i framtiden.
Det system som Gulfstream GIV-SP jämförs med är UAV:n Global Hawk och
detta på grund av att det är ett av de mest avancerade och nya systemen som finns
på dagens marknad och är även en av de största UAV-plattformarna som finns. På
grund av signalspaningsutrustningens vikt är plattformens storlek av stor betydelse
vilket gör att en strategisk UAV krävs för lösandet av uppgiften.
1.2

Problemformulering

Utrustning behöver alltid ha någon bärande plattform som tar den till den plats där
den har sin nytta. Detta kan vara soldaten som bär sin egen utrustning ute i fält, till
ett flygplan som bär på verkansdelar för att leverera effekt. Utrustningen kan också
vara i form av signalspaningskomponenter. Signalspaningens utrustning som
4

Fahlstrom, P. & Gleason, T. (2012). Introduction to UAV Systems. 4th ed. Hoboken: Wiley S.4

5

Ibid S.4

6

Fahlstrom, P. & Gleason, T. (2012). Introduction to UAV Systems. 4th ed. Hoboken: Wiley S.7
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består av passiva sensorer, dessa detekterar, klassificerar och identifierar andra
plattformar som sänder signaler och kan spelas in för att sedan analyseras eller om
uppgiften kräver, direkthantering av personal ombord plattformen.7
Utvecklingen utav UAV som bärande plattform för uppdragsutrustning har det
senaste decenniet påverkat många försvarsmakter och organisationer vilka används
i allt större utsträckning idag. UAVs primära och mest uppenbara fördel är att
personalen befinner sig på annan plats och på så sätt minskas risken de utsätts för.
En svårighet som dock bör tas i beaktande är på vilket sätt den information som tas
in skall hanteras och länkas vidare för att få ut så mycket värdefull information
som möjligt.8
Det är oftast tillgängligheten på teknikern som ändrar en verksamhet och de förutsättningar som finns att arbeta med.9 I den svenska Försvarsmakten finns nu UAV
på taktisk nivå där den används för att uppdatera lägesbilden på lägre nivå och
spana efter vad som finns bakom nästa kulle. Men i och med utvecklingen av
större obemannade plattformar och dess ökade kapacitet, sett till prestanda och
förmåga att lösa uppgifter, kan det nu vara aktuellt att följa den tekniska trenden
och evaluera om ett sådant system kan vara aktuellt för Sverige.
De plattformar som bär på signalspaningsutrustning och genomför signalspaning
idag är bemannade i den svenska Försvarsmakten. För signalspaning som kräver
en lång detekteringsräckvidd så används Gulfstream GIV-SP till denna uppgift.10
Frågan är om denna uppgift kan övertas av en obemannad flygande plattform inom
en snar framtid och även genomföra dessa uppdrag med en högre effektivitet
utifrån de grundläggande förmågorna som teori.11

7

Lennartsson, A. (2014). RPAS för territorialövervakning 2030 : utmaningar och möjligheter.
Stockholm: Avdelningen för informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI). s. 18
8

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 s.75

9

Forssell, L. (2013). Obemannade luftfarkoster för territorialövervakning : tekniktrend 2030.
Stockholm: Avdelningen för informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI).s.8
10

Försvarsmakten, S102 B, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-ochteknik/luft/s-102-b/ hämtad 2014-04-14
11

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 s.50
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1.2.1

Frågeställning

Vilken av de två olika plattformarna, Global Hawk (UAV) och Gulfstream GIVSP (bemannad), med uppgiften signalspaning i nationellt försvar, lämpar sig vid en
systemjämförelse prestandamässigt samt organisatoriskt bäst utifrån bedömning
gentemot de grundläggande förmågorna Underrättelse, Skydd och Uthållighet?

1.3

Syfte

UAV-systemen och uppdragsutrustning är under ständig utveckling vilket gör att
syftet med uppsatsen är att undersöka om ett framstående befintligt UAV-system
redan idag är effektivare än det nuvarande bemannade systemet.
I nutid är UAV ett väldigt aktuellt ämne som ofta berörs av FOI (Totalförsvarets
forskningsinstitut) som en naturlig ersättare av territorialövervakning och rapporter
om UAV som framtida plattform finns att tillgå.
Uppsatsen skall ses som ett bidrag till ett eventuellt framtida analysarbete i planen
på anskaffning av en strategisk UAV som ersättare av den nuvarande bärande
plattformen för signalspaning i den svenska Försvarsmakten.
Genom analysen är målet att kunna värdera om en UAV skulle kunna genomföra
signalspaning på ett effektivare sätt än nuvarande system som finns i den svenska
försvarsmakten. På så sätt resulterar analysen i om systemet borde anskaffas, om
det bör finnas planer för anskaffning i framtiden eller om uppgiften löses bäst av
en bemannad plattform.
Därmed kommer slutsatsen att behandla en framtida användning utav Global
Hawk och Gulfstream GIV-SP för Sveriges nytta och de fördelar som respektive
system medför i from av svensk integritet.
1.4

Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till att beakta endast två olika plattforms-system, och dessutom ytterligare till att endast behandla ett system för en obemannad plattform samt
ett system för en bemannad plattform pga den mängd plattformar som finns. Analyserade plattformar är Global Hawk respektive Gulfstream GIV-SP.
Dessa två system kommer att sättas in i endast en uppgift vilket är signalspaning
och på så sätt avgränsas även den prestanda som systemen har till kriterier som har
relevans för signalspaning.
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Då systemen även finns i andra försvarsmakter och organisationer kommer arbetet
att begränsas till nationell användning i Sveriges Försvarsmakt.
Fortsättningsvis när ordet Försvarsmakten anges så avses den svenska försvarsmakten och gör så igenom hela arbetet om inte annat anges.
Då sensorerna som används i vid signalspaning är till större del hemliga kommer
endast en analys av plattformarna i sig att genomföras.
Teorin som kommer att användas är det grundläggande förmågorna där avgränsningen har gjorts till att endast beakta aspekterna Underrättelse/info, Skydd och
Uthållighet.
Ytterliggare en avgränsning som genomförs i metoden är SWOT-analysens fjärde
steg, som handlar om att utveckla förbättringar. Denna kommer inte att genomföras då studien inte är ämnad för att utveckla förbättringar på plattformar.
1.5

Målgrupp

Uppsatsen riktar sig mot all personal i Försvarsmakten som är intresserade av
obemannade system och signalspaning på en grundläggande nivå. Den är till för
att öka den grundläggande kunskapen om obemannade system genom att jämföra
och påvisa skillnaderna med ett bemannat system.
Uppsatsen riktar sig också till de framtida kadetter som skall skriva det självständiga arbetet, att i denna uppsats finna inspiration och vägledning inför sin egen
uppsatsskrivning.
1.6

Material och källkritik

Det förekommer ytterst lite information om signalspaning och speciellt dess tilllämpning i Försvarsmakten. Läroböckerna i militärteknik (LIM) nämner området
och kan anses som säkra källor. LIM-böckerna har kompletterats med böcker om
utländska signalspaningsgrunder då principen är densamma. Böcker som har
använts är Electronic Intelligence, Aerospace Reconnaissance, Signalspaningsgrunder och Ariborne Radar. En del av böckerna kan anses utdaterade och skiljer
sig på så sätt, då signalspaningsteknik utvecklas ständigt men de ses som tillräckligt goda i studien för att förklara uppdragets grunder.
Det material som används för att kunna jämföra de olika systemen är Jane´s,
Military Periscope samt information från tillverkarna via datablad samt Internet
sidor i form av Försvarsmaktens hemsida. Mycket av den information som finns i
de tidigare nämnda tidskrifterna är oftast från tillverkaren vilket utgör en brist i
vad som ofta sker vid jämförelse av system då den kan vara förvrängd för att
optimera försäljning av de egna systemen. Resultatet blir att den information som
-9-
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finns i denna studie är till större del från tillverkaren vilket kan vara vinklad information för att öka försäljning och lyfta systemet till mer än vad det är. Därför
har så många olika källor som möjligt används för att inte informationen ska
komma från en och samma källa.
Svensk materiel som har används är främst i form av den svenska luftdoktrinen
vilken är relevant för uppgiftens betydelse i det svenska försvaret samt skapar en
grund för studien. Utöver detta har FOI använts som källa i form av rapporter
(Forssell, L. (2013). Obemannade luftfarkoster för territorialövervakning : tekniktrend 2030. Och Lennartsson, A. (2014). RPAS för territorialövervakning 2030 :
utmaningar och möjligheter.), då rapporterna ger en bra grund för vad dagens syn
på signalspaning är samt ger en relevans för studien då dessa visar på att signalspaning är något som finns i planerna för framtiden också. Boken Telekrig har
använts i uppsatsen för att visa på olika faktorer som spelar in vid genomförandet
av signalspaning, även om boken är gammal så anses den som en säker källa då
dessa faktorer inte har ändrats. Läroböckerna i militärteknik har i studien använts
och anses som säkra källor.
I studien har en del internetkällor använts på grund av brist på information i böcker
och tidskrifter samt för att få en bredd på informationsinhämtningen. Internet anses
som en mindre säker källa vilket gör att plattformarnas prestanda bör beaktas som
mindre säker.
Två internetkällor som anses mindre pålitliga är de som användes vid kostnadseffektanalysen, då kostnad alltid är en svår faktor att få säker då pris ofta skiljer sig
från en källa till en annan. Det var dock nödvändigt för studien att ta med då kostnad är en intressant aspekt vid anskaffning av materiel.
1.7

Centrala begrepp i arbetet

1.1.2. Unmanned aerial vehicle (UAV)
UAV är ett samlingsnamn och en generell benämning för obemannade flygande
system, alltså ett system där personal inte befinner sig på eller i själva plattformen.
Den obemannade plattformen kan sedan brytas ned i fler olika underkategorier så
som RPV (remotley piloted vehicles) och drönare. En RPV är ett system som styrs
från en operatör på marken och skillnaden är att andra typer UAV kan vara helt
autonoma genom att vara förprogrammerad till att genomföra ett visst
drag.12En drönade är en obemannad plattform som är bestyckad med verkansdelar.

12

Fahlstrom, P. & Gleason, T. (2012). Introduction to UAV Systems. 4th ed. Hoboken: Wiley S.7
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1.7.2 Signalspaning
Spaning är en form av uppdrag där information om motståndarens mark-, lufteller sjöstridskrafter inhämtas för att få en bättre förståelse för deras intentioner
eller systems funktioner.13 Det som skiljer de olika sätten att spana på är valet av
sensorer och på vilket sätt sensorerna är inställda, så som passiv eller aktiv spaning. Valet av sensorer styr i sin tur vad man kan spana mot och vilken information som kan inhämtas.14
Signalspaning delas in i teknisk signalspaning och kommunikationssignalspaning.
Teknisk signalspaning inriktar sig mot system som inte är avsedda till kommunikation så som plattformars sensorer och dess prestanda medan kommunikationssignalspaning inriktar sig mot avlyssning och finns på strategisk, operativ och
taktisk nivå15
Signalspaning går ut på att spana mot andra parters användande av elektromagnetisk strålning så som från andra flygplans radar. Signalspaning har goda omvärldssensorer som ger en del framträdande egenskaper i form av icke-röjande, god
yttäckning, lokaliserings- och identifieringsförmåga samt envägsutbredning.16

2 Teorianknytning
2.1

Tidigare forskning

En tidigare studie som har gjorts ”Nästa uppdrag obemmanat?” är en uppsats
skriven av Mj Magnus Fransson som har skrivit om vilka uppgifter UAV skulle
kunna ha vid ett angrepp mot Sveriges territorium där Fransson kommer fram till
att de skulle kunna användas till en hel del på den taktiska och operativa nivån och
mest framstående är spanings UAV. De fördelar med UAV som Fransson analyserat fram är att det är billigare och sparar liv samt att de har en god prestanda och en
hög civil tillämpning. När det gäller just signalspaning så kommer författaren fram
till att UAV:s förmåga att lösa denna uppgift måste grundas på prognoser. Fransson beskriver olika typsituationer som kan ses som scenarier där STS1(Strategisk

13

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 s.65

14

Ibid S.106

15

Ibid S.65

16

Wiss, Å., Kindvall, G., Alm, A. & Ek, M. (2004). Sensorer . Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). S.73

- 11 -

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

2014-06-04

OP 11-14
Andreas Bröms

typsituation 1) handlar om ökad rysk aktivitet och vid ett sådant tillfälle anser
författaren att signalspaning kan tänkas vara aktuellt.17
Att ta hänsyn till i Franssons studie är att den är skriven 2001 och är utformat för
att vara ett underlag för Försvarsmaktsidé (FMI) 2020. Det visar dock på att det
finns de som förespråkar användning av UAV med uppgiften spaning i Försvarmakten. Kopplat till denna uppsats så finns möjligheten att UAV kan komma att
användas som signalspaningsplattform i en framtidsaspekt. Franssons studie är
intressant då den lägger en grund till vad som är uppgiften för de två plattformar
som behandlas i föreliggande studie. Fransson påvisar att det är en rimlig uppgift
för UAV i Försvarsmakten och ger på så sätt argument för den aktuella uppsatsens
relevans.
En annan tidigare studie som har genomförts ”Bemannat vs. Obemannat” är en
jämförelse mellan obemannat och bemannat system där frågan är om obemannade
farkoster i nuläget kan ersätta stridsflygplan och för att göra jämförelsen så har
författaren Daniel Strand, använt sig av att sätta in dessa olika systemprinciper i en
uppgift. Uppgiften är COIN-operationer(counter insurgency) och han kommer
fram till att bemannade stridsflygplan fortfarande har sin nytta då han anser att de
har tillgång till en bättre omvärldsuppfattning vid markmålsbekämpning än vad en
obemannad farkost har. Det finns dock en möjlighet i framtiden för UAV att lösa
COIN-operationer då det sker en stor utveckling på UAV-sidan, vilket kan göra att
operatören får en bättre omvärldsuppfattning.18
Daniel Strands studie är skriven år 2010 som en examensuppgift i officersprogrammet och är därmed en relativt uppdaterad analys av de obemannade systemen.
Studien är intressant för föreliggande arbete då det ger en grundläggande förståelse
för vad ett obemannat system är kapabel till och ger även en bild av vilket stort
användningsområde som finns för UAV som relativt nytt blomstrande tekniskt
system.
Utöver detta finns som tidigare nämnt i uppsatsen en rad FOI rapporter som behandlar UAV som ersättaren av de bemannade systemen inom flygarenan samt
böcker som beskriver de nya strategiska möjligheterna med UAV.

17

C-uppsats. Nästa uppdrag obemmanat? Mj Magnus Fransson.

18

Självständigt arbete. Bemannat vs. Obemannat. Daniel Strand.
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2.2 De grundläggande förmågorna
I uppsatsen kommer tekniska system att kopplas till teorin om de grundläggande
förmågorna som finns i den svenska luftdoktrinen.19 De grundläggande förmågorna ger en primär tankemodell där de två systemen i uppsatsen kommer att
evalueras utifrån och på så sätt bidra till ett mer pålitligt resultat. De grundläggande förmågorna kan inte direkt kopplas till ett system eller dess prestanda men
de olika faktorerna i modellen bidrar vid samverkan till en effekt som är högre än
motståndaren och ger därmed övertaget i en konflikt. Genom att analysera
Gulfstream GIV-SP och Global Hawk som de system de är och deras prestanda
kan systemen sättas in i organisationen och på så sätt resultera i att se vilket av
systemen som ger mest bidragande effekt.
De grundläggande förmågorna består utav basfunktioner som sedan Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer har delat in i grundläggande förmågor vilka är
Verkan, Rörlighet, Skydd, Underrättelse, Uthållighet och Ledning. Förmågorna
syftar till att tillsammans ge effekt genom att skydda, påverka och via manöverkrigföring slå mot de kritiska sårbarheterna i motpartens organisation så som
bilden illustrerar, se figur 1.20
De grundläggande förmågorna handlar alltså om att skapa förutsättningar för att en
operation skall kunna genomföras på mest effektivt sätt. Förutsättningarna skapas
när vi kan påverka motståndarens kritiska sårbarheter samtidigt som vi har vetskapen om våra egna sårbarheter och på så sätt kan skydda dem. För att uppnå
förmågan krävs åtgärder så som planering, styrketillväxt, övningar, underrättelseinhämtning och informationsoperationer.21
Ett exempel är om underrättelse, ledning och verkan samarbetar. Genom samarbete kan underrättelsen identifiera de olika sårbarheterna och genom ledning vidarelevereras informationen till verkansfunktonerna som slår mot de identifierade
målen och uppnår effekt vilket skadar motpartens organisation. Detta sker under
en tidslinjal där allt sker succesivt och planerat. Tillsammans med övning och rätt
system att tillgå, skapas dessa förutsättningar.

19

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 S.50

20

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 S.50

21

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 S.45
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Figur 1. Grundläggande förmågorna med fokus på Underrättelse, Skydd och uthållighet.
(Doktrin för luftoperationer s.71)

2.2.1 Underrättelse/Information
Definitionen av Underrättelse och Information enligt svenska doktrinen för luftoperationer är
”Underrättelser och information syftar till att över tiden upprätthålla en gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att eget och
överordnat mål uppnås”
Det chefer behöver för att kunna ta sina beslut, är beslutsunderlag. Vederbörande
uppnås genom att underrättelse uppdrag genomförs och skapar information som
länkas vidare. Sedan gäller det att det finns resurser för att kunna bearbeta materialet så att chefen som skall ta beslutet får ett så pålitligt, koncist och informationsstarkt underlag som möjligt för att kunna ta de rätta besluten. En snabb kedja
mellan informationsinhämtning till att det når beslutstagaren bidrar också till ett
högre stridstempo vilket är en avgörande faktor vid en konflikt.22
För att kunna upprätthålla en snabb kedja från att underrättelseuppdraget genomförs tills att chefen får sin värdefulla information, måste det finnas hjälpmedel i
form av tekniska bearbetningsverktyg. Verktygen skall ge stöd till de som arbetar

22

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 s.74
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med att ta fram den relevanta informationen för att på så sätt ge en mer säker och
effektivare underlagsprocess.23
Underrättelse och information kräver system med sensorer som klarar av att tränga
igenom motståndarens system och ta reda på information om motståndaren. För att
klara av detta kräver de sensorer som finns och de plattformar som sensorerna
levereras av, en hög teknisk nivå vilket gör att de system som analyseras i uppsatsen kommer att ställas mot vad de har för prestanda. Exempel på viktiga faktorer
är plattformarnas lastkapacitet och maximal flyghöjd.
2.2.2 Skydd
Definitonen av Skydd enligt svenska doktrinen för luftoperationer är
”Skydd syftar till att, genom så väl taktiska, passiva och aktiva åtgärder, skapa
förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och möjligheter till verkan, så att
eget överordnat mål kan uppnås”
Det finns många faktorer som kan göra att Skydd delvis eller helt uppnås. Både
tekniska- och, taktiska anpassningar samt förberedelser kan bidra till Skydd och
om åtgärder genomförs påverkas alla andra grundläggande förmågor av detta. Ett
exempel på det är om ett system har en god förmåga till att undvika upptäckt och
därigenom motverka risken att bli nedkämpad, påverkas också uthålligheten då
systemet inte behöver repareras eller bytas ut. En annan aspekt är om tillgången till
god information om motpartens olika system finns. Vid ett sådant tillfälle kan
förberedelser för skydd göras och på så sätt har två grundläggande förmågor i form
av underrättelse och Skydd påverkat varandra positivt. 24
Att kunna genomföra uppgifter vid konflikt kräver förmågan Skydd. När Skydd är
uppnått så kan organisationen och personal utföra sin uppgift med högre effekt än
under hög hotbild vilket gör att överordnat mål kan uppnås tidigare.25
Skydd för ett tekniskt system kan innefatta aktiv störning, varnare, remsor och
facklor.26Men det kan också innefatta skydd i form av att personalen inte befinner
på den tekniska plattform som genomför uppdraget vilket kommer att beaktas i
uppsatsens analys.

23

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 s.75

24

Ibid S.79

25

Ibid S.79

26

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 S.80
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2.2.3 Uthållighet
Definitonen av Uthållighet enligt svenska doktrinen för luftoperationer
”Uthållighet syftar till att över tiden vidmakthålla egen personell och materiell
tillgänglighet så att eget och överordnat slutmål uppnås”
Uthållighet syftar till att upprätthålla stridsvärdet på personal och materiel. För att
uppnå god uthållighet krävs långsiktig planering av vad systemet skall vara möjlig
till att göra och hur det anpassas för att göra det. Träning och utbildning krävs
också till stor del för att på så sätt skaffa sig erfarenhet om systemet. På så sätt kan
man optimera systemet för att kunna genomföra sin uppgift med högsta effektivitet
och vara uthålligt med hjälp av fungerande underhåll.27
När Uthållighet prioriteras på tekniska system så fokuseras till viss del dess implementering i organisationen för att på så sätt ha ett väl fungerande system. Men
ett systems uthållighet har också med dess prestanda att göra. Systemet i sig behöver ha en god uthållighet för att på ett effektivt sätt kunna lösa sina uppgifter.28
Därför kommer uppsatsen att analysera de bärande plattformarnas prestanda utifrån aspekten uthållighet, värderas utifrån hur väl deras uthållighet är, och på så
sätt kopplas till teorin.

3 Metod
Uppsatsen är en jämförande studie av två olika tekniska system, en bemannad- och
en obemannad plattform, som kan genomföra samma uppgift (Signalspaning).
Systemen kommer att jämföras utifrån deras prestanda och kopplas till teorin om
de grundläggande förmågorna.
Först kommer empirin att förklara signalspaning ur ett grundläggande koncept och
se till dess fördelar och nackdelar utifrån prestanda. Därefter kommer en presentation av de två valda systemen Gulfstream G4-SP och Global Hawk att göras, för att
slutligen mynna ut i en jämförelse mellan systemen utifrån deras prestanda och
koppla dessa till de grundläggande förmågorna och uppgiften signalspaning. För
att få en förståelse för uppgiften de ställs och jämförs emot så kommer även en
grundläggande förklaring att ske i empirin angående signalspaningens grunder.
Efter plattformarnas förklaringar kommer en kostnad för dessa att presenteras då
det är en viktig aspekt att ha i beaktande vid en anskaffning.

27

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 S.80

28

Ibid S.81
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De grundläggande förmågorna kommer att ses som ett tankesätt för vad systemen
jämförs emot. Deras prestanda kommer att kopplas till Underrättelse, Skydd och
Uthållighet och på så sätt få en tydlig koppling på vad som egentligen skiljer
systemen.
Metoden som används i uppsatsen är en militärteknisk systemanalys. Det är en
metod skapad för att ta fram ett beslutsunderlag för att lösa problem där olika
alternativ finns tillgängliga. 29 För att komma fram till detta beslut så följs ett
schema som har följande struktur. Först uppstår ett problem vilket i det här fallet
är anskaffning av ett nytt materielsystem för lösandet av signalspaning. Därefter
genereras alternativen som finns tillgängliga genom att identifiera och utforma
alternativen som är aktuella för lösandet av problemet. 30 Efter alternativgenereringen sker analys av de olika systemen i form av att kartlägga deras effekt.31Därefter sker en alternativvärdering där syftet är att jämföra systemen genom att ställa
dem mot varandra och uppgiften. Slutligen sker en rekommendation av det mest
framstående systemet genom en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats).32
Alternativvärderingen syftar till att jämföra systemen mot varandra och de uppgifter som ses som mest väsentliga för att lösa uppgiften samt svara på studien om
vilket system som löser studiens fråga. I alternativvärderingsfasen gäller också att
ta hänsyn till de osäkerheter som också finns hos de olika systemen. I det här fallet
finns till exempel en osäkerhet i systemens prestanda vilket bör tas hänsyn till i
värderingen.33
Alternativvärderingen kan ske genom en multimålmetod vilket kommer att användas i denna studie. Den går ut på att värdesätta faktorer vilka i det här fallet är
prestanda och koppla prestandan till uppgiftens betydelse. Olika förmågor får
genom motivering olika godhetstal vilka utgör skillnaden på viktningen mellan de
två systemen som jämförs i multimålmetoden. På så sätt får förmågor som de olika
plattformarna har ett värde som sedan ger ett slutresultat som kan ses som ett

29

Axberg, S. et al. (2013). Lärobok i Militärteknik, vol. 9: : Teori och metod. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS). S.64
30

Försvarsmakten ; H Stud ; Stockholm, Försvarsmakten, 2006 S.45

31

Ibid S.48

32Axberg,

S. et al. (2013). Lärobok i Militärteknik, vol. 9: : Teori och metod. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS). s.80
33

Försvarsmakten ; H Stud ; Stockholm, Försvarsmakten, 2006 S.63
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medelbetyg eller ett godhetstal. Multimålmetoden används ofta för att se vilket
system som uppfyller mest krav på förmågor ur ett medelbetyg sett.34
För att komma fram till vilka prestandaförmågor som är relevanta och vilka som
bör viktas högst har diskussion med kunniga på det nuvarande systemet och uppgiften skett.
För att komma fram till ett resultat så kommer en SWOT-analys genomföras där
de två systemen ställs mot varandra.35 SWOT står för de fyra olika aspekterna i
modellen vilka är Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats.36 För att
svara på frågeställningarna kommer resultatet utav SWOT-analysen att analyseras,
diskuteras och därefter dras slutsatser om vilket system som uppnår de grundläggande förmågorna på effektivaste sätt.
En kostnadseffekts-analys kommer att genomföras på systemen då det är en relevant faktor att ta hänsyn till när det gäller anskaffning av ny materiel. För att
kunna förespråka ett nytt materielsystem som möjligtvis inte är bättre prestandamässigt kan ett ekonomiskt perspektiv fortfarande vara övervägande och avgörande.
En SWOT-analys är till för att utvärdera olika alternativs styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats).37 För att
kunna genomföra en SWOT-analys så krävs att de olika systemen har en gemensam uppgift och scenario, för uppsatsen gäller signalspaning över Östersjön. På så
sätt kan olika prestanda värderas olika och kopplas till de grundläggande förmågorna genom att titta på vad prestandan tillför.
För att kunna använda en SWOT-analys måste först en studie göras av de två valda
systemens prestanda och sedan analysera prestandan utifrån uppgiften. Detta
genomförs genom nyttjande utav tidskrifter om systemen, datablad från tillverkare,
doktriner, böcker om systemen och signalspaning samt information från tillverkarnas hemsidor.
SWOT-analysen består utav 4 steg som är till för att optimera och få fram ett så
bra underlag som möjligt för att kunna fastställa det lämpligaste alternativet. stegen ser ut på följande sätt:

34

Axberg, S. et al. (2013). Lärobok i Militärteknik, vol. 9: : Teori och metod. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS). S.114
35

Ibid S.116

36

Ibid S.116

37

Ibid S.116
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Steg ett fastställer målen och syftet med SWOT-analysen för att kunna fokusera
den. Krav skall här sättas upp för att kunna jämföra systemen och slutligen se
vilket som möter målen på bästa och effektivaste sätt.
Det andra steget handlar om att identifiera faktorer som påverkar måluppfyllelsen.
För att få en bra skiljelinje mellan styrkor och möjligheter samt mellan svagheter
och hot så ses styrkor som inre faktorer i systemet och möjligheter ses som yttre
faktorer som kan påverka systemet. Samma sak gäller för svagheter och hot, där
svagheter är inre faktorer och hot är yttre faktorer.38
Faktorerna kan identifieras genom att ställa följande frågor i den aktuella systemjämförelsen.


Vilka är de styrkor hos dessa två tekniska plattformarna som bidrar till
måluppfyllelsen vilket är lösandet av uppgiften signalspaning?



Vilka är de interna svagheterna i de tekniska plattformarna med hänsyn till
måluppfyllelsen?



Vilka möjligheter uppstår beroende på den svenska miljön och externa aktörers agerande?



Vilka hot uppstår från den svenska miljön och externa aktörers agerande?39

Det tredje steget är till för att dra slutsatser utifrån möjliga faktorer som i tidigare
steg identifieras. Utifrån faktorerna kan slutsatser dras om hur styrkor och möjligheterna kan optimeras samtidigt som svagheter och hot kan minimeras.
Det fjärde steget är till för att utifrån slutsatserna bearbeta fram förbättringar vilket
i det här fallet då kan bli till exempel en teknisk anpassning, en teknisk modifiering eller om ett av systemen helt enkelt inte räcker till.40

38

Axberg, S. et al. (2013). Lärobok i Militärteknik, vol. 9: : Teori och metod. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS). S.116
39

Ibid S.117

40

Ibid S.117
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4 Datainsamling
4.1

Signalspaning och dess teknik

Spaning-, generellt och inte minst signalspaning är och har de senaste hundra åren
varit en viktig grundsten till en militär operations framgång. Med hjälp av spaning
kan en operation genomföras med större precision och antaganden där viktiga val
kan genomföras och dåliga utfall avvärjas.41 Att signalspaning länge har ansetts
viktigt kan illustraras med följande två citat:
”Reconnaissance, or observation, can never be superseded; Knowledge comes
before power, and the air is first of all a place to see from.” Citat av Sir Walter
Raleigh.42 , som visar vikten utav hur viktigt det är att kunna signalspana från en
höjd. Ju längre upp man kommer med sina sensorer, desto mer yta kan man
täcka.43
och
”Det land som bäst kan utnyttja det elektromagnetiska spektrumet vinner nästa
krig” Citat av amiralen Gorjkov. 44 Som syftar till att redovisa vikten utav signalspaning.
Organisation och materiel som används för spaning är oftast hemlig och syns
sällan utåt då det är en känslig verksamhet för alla inblandade parter inkluderat de
som spanas mot. Spaning och främst signalspaning är en väldigt dyr verksamhet
som kräver en hög teknologigrad på sin utrustning för att kunna vara så effektiv
som möjligt. Dessa två faktorer gör att uppgiften signalspaning ofta lider av bristande stöd och på så sätt blir sårbar och speciellt i fredstid då de resurser som krävs
för uppgiften inte prioriteras. Men under första och andra Irak-krigen så påvisades
nyttan av signalspaningsförmågan och sedan dess har uppgiften uppmärksammats
av försvarsmakter runt om i världen.45
Uppgiften signalspaning hör till arenan underrättelser och information vilket handlar om att samla information om motpartens organisation och dess system samt
dess verksamhet, i syfte att kunna upprätthålla en gemensam lägesbild, vid en viss
41

Oxlee. G.J; Aerospace Reconnaissance; London, Brassey´s, 1997. förord.

42

Ibid. förord.

43

Josefson .L , Berggren .G ; Telekrig ; 1997 års utgåva ; Stockholm, Försvarsmakten, Endator
Försvarsmedia AB, 1997 .S.89
44

Ibid. S.21

45

Oxlee. G.J; Aerospace Reconnaissance; London, Brassey´s, 1997.. förord
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tidpunkt för att kunna göra så bra bedömanden som möjligt och utifrån det kunna
ge en så bra order som möjligt.46 Det medför ett övertag i handlingsfrihet både,
taktiskt, operativt och strategiskt.
Första gången som signalspaning i form av identifiering av radar förekom, var
under andra världskriget och teknologin användes utav båda sidorna. Både fartyg
och flygplan kunde bli utrustad med en mottagare med förmåga att byta våglängder och på så sätt kunde man tillslut finna de signaler man letade efter hos motparten.47
Signalspaning fanns dock redan innan andra världskriget. Under det rysk-japanska
kriget 1904-1905 så använde Ryssland inte bara sin kommunikationsutrustning för
att kommunicera utan man använde även denna för att identifiera en större belastning och ökning i radiotrafiken som visade sig ske före varje större anfall som
Japan genomförde vilket bidrog till att Ryssland kunde förbereda sin flotta och
sina kustartilleriförband på ett stundande anfall.48
Signalspaning genomfördes även under första världskriget och under krigstiden så
uppfanns både elektronröret vilket gjorde att mottagaren blev känsligare samt
ramantennen vilken gjorde att en riktning på vart signalen kom ifrån kunde fastställas. På så sätt kunde lokalisering och trupprörelser följas.49
Signalspaning handlar om att upptäcka och analysera inkommande signaler från
radar,50 kommunikation, navigeringsutrustningar och vapensystem i syfte att bilda
sig en uppfattning om vad andra länder eller organisationer har för intensioner
eller kapacitet. Försvarsmakten riktar sig till största del in på teknisk signalspaning
vilket då fokuseras på radar, navigationsutrustning och vapensystems sensorer.
Den svenska signalspaningen är uppdelad i ES (elektronisk support) och SIGUND
(signalunderrättelsetjänsten). Det som skiljer dem åt är inom vilken tidsram som
signalspaningsinformationen syftar mot. ES är till för att inhämta information som
är nödvändig på den taktiska nivån och innefattar tidsramen sekunder till timmar,
medan SIGUND är underlag på strategisk nivå där underlag för långsiktiga beslut

46

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 S.74

47

Wiley R. ; Electronic Intelligence: The Interception of Radar Signals ; Norwood, Artech House,
Inc. , 1985. S.1
48

Josefson .L , Berggren .G ; Telekrig ; 1997 års utgåva ; Stockholm, Försvarsmakten, Endator
Försvarsmedia AB, 1997. S21
49

Ibid. S24

50

Wiley R. ; Electronic Intelligence: The Interception of Radar Signals ; Norwood, Artech House,
Inc. , 1985. S.1
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inhämtas. De långsiktiga underlagen ger en grund till kommande planering och
budget samt vad som gör göras i framtiden.51
Det som är fördelaktigt med signalspaning är att den sker passivt vilket innebär att
den information som inhämtas sker genom avlyssning och inte genom att aktivt
sända ut signaler vilket innebär att det är svårt för en motpart att identifiera en
pågående avlyssning eller spaning.
Den information som kan inhämtas vid teknisk signalspaning är oftast vad motpartens aktiva sensorer skickar ut, alltså dess karakteristik. Det är i form av pulssortering, pulsrepetitionsfrekvens, antenndiagram, arbetsmetod och vinkelföljningsmod. Med datan kan slutsatser dras i form av vilken radartyp som den andra parten
använder sig utav, radarn prestanda i form av vinkel- och avståndsupplösning,
störskyddsegenskaper och position. Andra egenskaper som kan analyseras fram är
vilken frekvens och dess frekvensväxlingsmöjligheter vilket betyder hur ofta
radarn kan byta frekvens samt mellan vilka frekvenser den kan arbete i.52
På så sätt kan Försvarsmakten och FRA (Försvarsmaktens Radioanstalt) få en
uppfattning av vilka system som andra länder besitter och hur de används för att på
så sätt kunna anpassa våra doktriner, taktiker och vår systemutveckling så att ett
fördelaktigt läge kan uppnås om en konflikt skulle uppstå.53Signalspaning ligger
grund till för många andra system. Den samlade data som har analyserats kan
tillexempel användas i vanliga stridsflygplans radarvarningssystem och kan på så
sätt identifiera vilken motståndare man möter uppe i luften genom igenkänning av
radarvågorna vid pålåsning.54 En annan nytta som signalspaningen bidrar till är hur
väl Försvarsmaktens telekrigsförmåga blir. Genom att ha vetskap om hur motståndarens sensorer fungerar kan på så sätt Försvarsmakten anpassa sina störsändare
till att störa ut i rätt frekvensområde och på så sätt nå en högre effekt.
För att kunna analysera och identifiera förmågor hos en annan part via signalspaning krävs först och främst en förmåga till att kunna upptäcka signalerna på. För
att uppnå en sådan förmåga krävs främst antenner vilka är de mest vitala delarna
för mottagning. Antennen kan vara placerad på ett sådant sätt att den kan ignorera
signaler man inte är intresserade av samtidigt som den förstärker de man letar efter
genom att antennen har olika polarisation. Därefter finns en omvandlare som

51

Artman, K. & Westman, A. (2007). Lärobok i Militärteknik vol. 2 [Elektronisk resurs] : Sensorteknik. Stockholm: Försvarshögskolan. S.120
52

Ibid. S.121

53

Försvarsmakten, S102 B, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-ochteknik/luft/s-102-b/ hämtad 2014-04-14
54

Stimson, G. (1998). Introduction to airborne radar. 2. ed. London: Institution of Electrical
Engineers. S.469-470
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konverterar elektromagnetisk strålning till mikrovågor vilka mottagaren kan ta
hand om.55
Antenner som används vid signalspaning skiljer dig från andra antenner. Signalspaningsantenner är utformade för att kunna ta emot signaler från många olika
källor och är därmed bredbandiga. En signalspaningsantenn kan också byta polarisation beroende på vilka mål man är ute efter att spana på och på så sätt effektivisera möjligheten att hitta signalerna. 56 För signalspaning så används ofta gruppantenner vilka används särskilt för att kunna bestämma riktningen på vart signalkällan kommer ifrån. Metoden som gör detta möjligt är tidsdifferensmätning samt,
eller fasdifferensmätning. Genom att avståndet är känt mellan två antenner kan
man på så sätt få en skillnad i tid genom att den träffar den antenn som befinner
sig på kortare distans från källan. Metoden ger därmed även en riktning. Om tiden
är väldigt liten så kan svårigheter uppstå och då är fasdifferensmätning mer användbar där mätning av skillnaden i vågens fasdifferens istället mäts.57
4.2

Global Hawk

Global Hawk är en spanings UAV med en hög maximal flyghöjd samt en god
uthållighet.
Det är en strategisk UAV tillverkad i USA utav företaget Northrop Grumman
vilket är en av världens största UAV tillverkare.58 Global Hawk genomförde sin
första flygning den 28 februari 1998 vilket varade i 56 minuter. Efter den första
flygningen så skedde många provflygningar vilka en del ledde till haverier och det
fanns många problem med systemet till en början. Men i början på 2000-talet så
började systemet bli mer pålitligt och man lyckades sätta nytt rekord i uthållighet
för UAV med en flygtid på hela 31,5 timmar. Global Hawk deltog den i en del
övningar och flög med egen maskin över både Atlanten till Portugal och över
Stilla havet till Australien.59 Den 15e augusti 2003 blev Global Hawk den första
UAV:n som blev tillåtet att rutinmässigt flyga i det nationella amerikanska luft-

55

Wiley R. ; Electronic Intelligence: The Interception of Radar Signals ; Norwood, Artech House,
Inc. , 1985. S.75
56

Bergdal, H. (2003). Signalspaningsteknik. del 1, Grunder samt radiosignalspaning. Linköping:
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). S.123
57

Ibid. S.200
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Northrop Grumman, Unmanned Systems, 2014
http://www.northropgrumman.com/Capabilities/Unmannedsystems/Pages/default.aspx
hämtad 2014-04-08
59

Daly, M. (2012). IHS Jane´s All the world´s aircraft unmanned. S. 261
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rummet. År 2001 beställde den amerikanska Försvarsmakten två stycken Global
Hawk vilka även uppgraderades för att möta dess Försvarsmakts behov av kommunikation och transponder. De blev levererade redan 2002 respektive 2003 vilket
är en kort anskaffningstid för att vara ett så pass avancerat system och slutade på
en summa av 45 miljoner USD.60 Global Hawk är uppdelad i olika block på grund
av de olika versioner som finns. Block 10 som var det fösta var en rätt så grundläggande plattform med relativt gamla sensorer men visade sig vara till stor nytta
och gav förutsättningarna för resterande block att byggas. Block 30 (figur 3) som
är den mest relevanta för uppsatsen är speciellt framtagen för signalspaning och
har därmed sensorer för uppdraget.61 Den senaste är Block 40 (Figur 2) vilken har
nya sensorer tillgängliga. Ett exempel på en ny sensor i den nya versionen är en
air-to-surface allväders radar som kan upptäcka mål på hög höjd.62 Block 40
kommer även denna att kunna utrustas med signalspaningssensorer för att kunna
spana mot elektronisk trafik som sker mellan länder eller inom länder som är i
konflikt, på ett avstånd upp till 500km.63 Global Hawk är även den enda höghöjdflygande obemannade systemet som kan ha elektro-optiska, IR- sensorer och
radar utrustade samtidigt.64
Då Global Hawk flyger på en höjd över vanlig flygtrafik finns möjligheten att
kunna flyga i de flesta av världens länder. Dock så måste den ta sig igenom höjder
där det finns civil lufttrafik för att nå sin uppdagshöjd, vilket har gjort att tester nu
genomförs på möjliga sensorer som skulle kunna göra den lämplig för att flyga i
alla världens länders luftrum tillsammans med civil flygtrafik.65
Global Hawk har ett kompetent försvarssystem för att skydda farkosten. Den är
utrustad med telekrigsutrustning av samma kapacitet som moderna stridsflygplan
och har även laser och radarvarnare som känner av inkommande robotar eller
andra farkoster som låser på, vilket är relativt sällsynt bland dagens UAV system
60

Daly, M. (2012). IHS Jane´s All the world´s aircraft unmanned. S.261

61

Northrop Grumman, Unmanned Systems, 2014
http://www.northropgrumman.com/Capabilities/Unmannedsystems/Pages/default.aspx
hämtad 2014-04-08
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Datasheet_GH_block_40.pdf Bilaga 3

63

Forssell, L. (2013). Obemannade luftfarkoster för territorialövervakning : tekniktrend 2030.
Stockholm: Avdelningen för informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI). S.34
64

Northrop Grumman, News releases, 2014
http://www.globenewswire.com/newsarchive/noc/press/pages/news_releases.html?d=10063016
hämtad 2014-04-08
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Norman .F ; Unmanned Combat Air Systems, A new kind of carrier aviation ; Annapolis, Naval
institute Press, 2010. S.74
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då det är viktkrävande. Systemet har även ett inbyggt skydd i form av dess förmåga att flyga på, en så pass hög höjd att många luftvärnsrobotar inte når. Den har
dessutom stealth-anpassats genom signaturanpassning vilket gör den svårupptäckt
av sensorer.
Global Hawk har även ett IFF system (Identification Freind or Foe) vilket innebär
att den kan identifiera om andra system i luften är fientliga eller inte samt att den
kan identifiera sig själv till andra system med denna förmåga.66 Trots detta så är
det uthålligheten som är fokuserad i systemet och har därmed kapaciteten att genomföra sin uppgift på en yta som motsvarar 23 procent av Sveriges yta per dag.67
Om farkosten endast skall transporteras från en plats till en annan genom att flyga
med egen förmåga istället för att bli transporterat så har den en räckvidd på
22 780km vilket motsvarar ca 14 gånger Sveriges längd eller sträckan mellan
Stockholm och Rio de Janeiro, tur och retur.
Global Hawk hade redan under år 2009, 25000 flygtimmar i olika konflikter och
hade utöver det varit med och hjälpt civila organisationer vid amerikanska naturkatastrofer så som brand i södra Kalifornien samt internationella så som på Filipinerna där naturkatastrof hade skett. I september 2013 passerade systemet över
100 000 timmars flygtid varav 75procent var i konflikter runt om i världen vilket
gör den till ett prövat och kompetent system.68 Global Hawk har en balk under
varje vinge som kan bära 454 kg styck i form av sensorer eller extratankar för att
antingen genomföra speciella uppdrag respektive ge ökad räckvidd.69
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Global Hawk Brochure.pfd Bilaga 2
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Forssell, L. (2013). Obemannade luftfarkoster för territorialövervakning : tekniktrend 2030.
Stockholm: Avdelningen för informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI).. S.35
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Figur 2. (vänster) Global Hawk RQ-4 Block 40 (Datasheet_GH_block_40.pdf Bilaga 3)
Figur 3. (höger) Global Hawk RQ-4 Block 30 (Datasheet_GH_block_30.pdf Bilaga 1)

Global Hawk Block 30 som är framtagen och ämnad främst för signalspaning har
gruppantenner undertill för att kunna riktningspejla inkommande signaler och har
utöver det, en allväders syntetisk apparatur-radar samt generation 3 IR-sensor. 70
Version har datalänk för att i realtid kunna länka information till markoperatörer
samt inbyggda servrar för att lagra information som inhämtas.71

70

Datasheet_GH_block_30.pdf Bilaga 1

71

Military periscope. Global hawk block 30
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Prestanda för Global Hawk block 30
Vingspann

130.9 ft (39.9m)

flygplanslängd

47.6 ft (14.5m)

Flygplanshöjd

15.4 ft (4.7m)

Max startvikt

32,250 lbs (14,628 kg)

Högsta flyghöjd

60,000 ft (18.3 km)

Vikt för uppdragsutrustning

3,000 lbs (1,360 kg)

Transporträckvidd

12,300 nm (22,780 km)

Hastighet

310 knop (574km/h)

On-Station Endurance at 1,200 nm

24 timmar

Maximal flygtid

32+ timmar

72

4.3

Gulfstream GIV-SP

Gulfstream GIV-SP är en tvåmotorig jetflygplan framtagen som affärsjet.
Gulfstream GIV-SP som används i den svenska försvarsmakten är en förbättrad
variant av dess grundformat Gulfstream IV och har fått beteckningen S 102B
Korpen. Det är en vanlig civil flygfarkost men som blivit ombyggd till en plattform för bärande av signalspaningsutrustning. Sverige har två stycken och fick
sina levererade år 1995 och har sedan dess använts för signalspaning över Östersjön.73
Skillnaden mellan modellerna G300, G400, GIV-MPA och GIV-SP är relativt små
i grundstrukturen hos plattformen. Där det skiljer sig är vilka sensorer och tekniska
hjälpmedel som finns att tillgå till de olika modellerna samt inredning där G300 är
den minst utrustade och IV-SP är mer utrustad och har bättre prestanda då aerodynamiken har förbättrats.74
Systemet blev upphandlat i och med att det föregående systemet TP85 vilket var
av typen Caravelle, skulle bytas ut. Kontraktet skrevs 1992 och bestod av de två
nya S 102B signalspaningsflygplanen och en standardmodell för användning utav
72

Daly, M. (2012). IHS Jane´s All the world´s aircraft unmanned. s.265
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Lindsey peacook & alexander von rosenbach (2014) IHS Janes World air forces.rosenbach
s.631
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militär ledningspersonal och regering. Summan för de tre flygplanen blev 520
miljoner kronor.75
SP-versionen (Special Performance) introducerades i oktober 1991 och gjorde sin
första flygning i juni 1992. Versionen fick en högre prestanda då dess maximala
startvikt ökade och dess kapacitet att bära uppdragsutrustning blev större samt att
den också fick bättre tekniska hjälpsystem för piloterna.
Efter att ha producerats i tio år och i ett antal av 500 stycken slutade produktionen
år 2002 men finns fortfarande kvar som ett väl kvalificerat system i många länders
organisationer. I mars 1993 så tog flygplanet nytt världsrekord i hastighet samt
distans för sin klassificering med en hastighet på 933.21km/h när den flög från
Tokyo i Japan till Albuquerque i USA. Gulfstream GIV-SP har certifierats av den
ryska CIS, europeiska JAA samt FAA, vilka är myndigheter som ger flygduglighetscertifikat för flygning inom olika områdes luftrum. I september 2003 hade
GIV-SP tagit 75 olika flygrekord samt hade registrerat mer än två miljoner flygtimmar med en pålitlighet på 99.7 procent sett ur genomförda flygningar. I och
med dessa siffror påvisas att flygplanet är ett mycket erfaret och pålitligt system
som har en god underhållsorganisation och en god förmåga till att lösa sin uppgift.76

75

Svenskt militärhistoriskt bibliotek, S102 B 1995-, http://www.smb.nu/index.php/svenskaflygplan/spaningsflygplan/854-s-102b-1995- hämtad 2014-04-22
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Figur 4. Gulfstream GIV SP, S102B Korpen (www.airliners.net)

På Korpen finns signalspaningsutrustning för att kunna ta emot och behandla data
ombord på flygplanet samt undertill på buken finns en avlång utbyggnad som är en
behållare för avancerad antennutrustning vilket syns framtill i figur 4, samt gruppantenner mitt under flygplanskroppen.
Enligt Försvarsmakten så är S102 B Korpen cirka 3 ton tyngre än standardversionen på grund utav den uppdragsutrustning som har integrerats i flygplanet för signalspaning.77

77

Försvarsmakten, S102 B, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-ochteknik/luft/s-102-b/ hämtad 2014-04-14
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Prestanda: Gulfstream GIV-SP
Vingspann

78 ft (23.72m)

Flygplanslängd

88.4 ft (26.92m)

Flygplanshöjd

24.5 ft (7.44m)

Max startvikt

74 600 lb (33.838kg)

Högsta flyghöjd

45 000 ft (13 715m)

Vikt för uppdragsutrustning

1 600lb (726 kg)

Transporträckvidd

4 100nm (7 592km)

Hastighet

459 knop (850 Km/h)

Maximal flygtid

9,4 timmar

78

4.4

Kostnad

Kostnad är något som alltid spelar in vid anskaffning av ny materiel. Det är pengar
som är ramen för vad som kan anskaffas och uppgifter samt förmågor måste formas och anpassas utefter hur stor tillgång på pengar som finns. Att beräkna vad ett
system kostar att inneha och använda är väldigt svårt då det beror på vart man drar
gränsen för vad som räknas med flygsystemet och hur pass nytt det är. Ett implementerat system är ofta billigare att använda än ett nytt införskaffat79
Det är också kostsamt att genomföra uppgraderingar på system då hela organisationen bakom så som underhåll och ledning också behöver uppgraderas för att
kunna utnyttja systemet fullt ut. Kostnaden beror också på hur systemet används,
vilka uppdrag den har, hur ofta den används och i vilken miljö den verkar.80
Skillnad i kostnad mellan ett obemannat och bemannat system är också personalen. På ett bemannat system så befinner sig personalen på plattformen medan för
en UAV så befinner sig personalen på marken vilket utgör en mindre risk och
därmed mindre risktillägg. Samtidigt kräver ett obemannat system mer personal

78
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som behandlar den insamlade informationen vilket ofta är mer information än vad
som samlas in från ett bemannat system då den har en längre uthållighet.81
Kostnaden per flygtimme är ett mått som brukar användas vid jämförelse mellan
olika flygsystem då det är en summa som räknar in alla delar av organisationen så
som till exempel underhåll.
Som tabellen visar nedan i figur 5, så är Global Hawk relativt kostsam att använda
i nuläget med en kostnad på cirka 300 000 kr/flygtimme. För att vara en UAV så
har den en mycket större kostnad än andra system men vad som bör beaktas är att
det inte finns många liknande obemannade system med så stor kapacitet och storlek samt förmågan att lösa avancerade uppgifter som kräver ny teknik vilket alltid
kostar mer än att använda ett redan existerande erfarna system.

81
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Figur 5. Kostnad per flygtimme för olika obemannade samt bemannade system.
(http://www.auvsi.org/resources/blogsmain/blogviewer/?BlogKey=47ec1760-d31e-4f6a-9c8d78ad8643ae54) Hämtad: 2014-04-16

Gulfstream GIV-SP som är ett mer beprövat system och har genomgått de effektiviseringar som måste göras med nya system för att få ned kostnaden, har en betydligt mindre kostnad på $5,408 per flygtimme vilket är cirka 35 000 kr.82
Att jämföra system utifrån kostnad är svårt och att göra en sådan jämförelse mellan en UAV och en bemannad plattform är därmed ännu komplexare att genomföra. Olika faktorer som bidrar till denna komplexitet är att de flyger på olika höjd

82

Aircraft cost summary https://www.conklindd.com/CDALibrary/ACCostSummary.aspx Hämtad
2014-05-25
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och har olika räckvidd, logistiken sker på olika sätt, underhållet sker ofta med
högre intervall på bemannade system samt pilotens risktagande vid genomförandet
av operationer.83
Den kostnad för systemen som framkommer i studien är inklusive många av faktorerna som nämns tidigare samt kostnad för bränsle, underhåll, reservdelar samt
motorunderhåll.84

5 Analys av Systemen
5.1

Inledning

Global Hawk och Gulfstream GIV-SP är väldigt olika system om man ser till de
grundläggande principerna. Gulfstream GIV-SP är en bemannad plattform som har
mycket flygtid och därmed ett beprövat system, vilket har visat sig ha hög pålitlighet. Det finns ett väl utbyggt underhållssystem som drar ned kostnaderna på systemet samt är nu väl implementerat i Försvarsmakten men också i andra länder
vilket gör att reservdelar finns tillgängliga.
Global Hawk är ett relativt nytt system och är inte beprövat i en större utsträckning
vilket ger en högre kostnad samtidigt som dess underhållsverksamhet inte är fullt
utbyggt och på bästa sätt effektivt, vilket också är faktorer som ger plattformen sitt
höga pris.
5.2

Koppling mot de grundläggande förmågorna

5.2.1 Underrättelse/Information
För att kunna ha en bra underrättelse och kunna samla information som är värdefull krävs utrustning i form av sensorer och en plattform som kan bära utrustningen, vilket bör har en hög teknisk grad i jämförelse med motståndaren i syfte att
kunna tränga igenom de skyddsåtgärder som inom telekrig som motståndaren har
upprättat.85 När det gäller själva plattformens bidragande till att utrustningen fungerar på ett effektivare sätt och att den sitter på rätt plats finns ett antal faktorer.
83
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Vederbörande faktorer som spelar in när det gäller plattformen för signalspaning
är vilken höjd den kan nå för att få en så stor teckning som möjligt,86 vilken lastkapacitet den har för att kunna ta med den viktiga utrustningen som krävs för att
kunna genomföra uppdragen och länka vidare informationen till de som skall
behandla den samt vilken hastighet den har för att kunna ta sig till de platser den är
tänkt att signalspana på.
Den nuvarande svenska signalspaningsplattformen uppges väga cirka 3 ton extra
med den utrustning som finns på plattformen. Den är redan utrustad med den
utrustning som krävs för att kunna genomföra uppdrag inom signalspaning. Den
personal som befinner sig på plattformen behandlar inkommande signaler och kan
på så sätt analyseras och användas direkt till de som behöver tillgång till informationen.
Gulfstream GIV-SP har en hastighet på 850km/h vilket gör att den snabbt kan ta
sig till den plats som den behövs på och kan på relativt kort tid börja utföra sina
uppdrag. Plattformen kan flyga på en höjd av cirka 14 000 meter vilket gör att den
får en god yttäckning på cirka 40-50 mil.
Global Hawk Block 30 som är en obemannad farkost framtagen för att kunna
genomföra signalspaning har en lastkapacitet på 1360 kg och kan flya på en höjd
upp till 18 000 meter vilket gör att den kan täcka en yta på cirka 55-65mil87 och
kan ta emot signaler som kommer från många olika platser. Ju högre en plattform
kan ta sig desto större ytor kan signalspaningsutrustningen hämta signaler ifrån
vilket är en viktig aspekt när det gäller underrättelse och information.88
Global Hawk har en hastighet på 574km/h vilket gör att den är relativt långsam i
jämförelse med det nuvarande systemet och kräver en längre tid på sig innan den
har nått sin optimala operationshöjd samt nått uppdragsområdet.
5.2.2 Skydd
Skydd är alltid viktigt vid militära operationer och genomförandet av uppdrag. När
en hög grad av skydd uppnås ger det en säkerhet för det tekniska systemet såväl
som för personalen vilket är oerhört viktigt vid genomförandet av uppdrag för att
nå en hög effektivitet. Om en hög grad av säkerhet och skydd är uppnådd kan
personal fokusera på genomförandet av uppdraget och inte endast att ha livet i
86

Josefson .L , Berggren .G ; Telekrig ; 1997 års utgåva ; Stockholm, Försvarsmakten, Endator
Försvarsmedia AB, 1997 S.89
87

Josefson .L , Berggren .G ; Telekrig ; 1997 års utgåva ; Stockholm, Försvarsmakten, Endator
Försvarsmedia AB, 1997 S.89
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Ibid s.89

- 34 -

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

2014-06-04

OP 11-14
Andreas Bröms

behåll. Skydd påverkar också uthålligheten då färre nedkämpade egna system ger
en stabil tillgång på personal och system.89
Den stora skillnaden mellan systemen utifrån den grundläggande förmågan skydd
är den obemannade faktorn för det ena systemet. Bara i och med den faktorn skapar Global Hawk sig en fördel då dess personal är skyddad på marken vilket medför
förmågan till att genomföra uppgifter som sker under högre hot och risk. De konsekvenser som kan uppkomma är i form av ett bekämpat teknisk system men inga
personskador.
Global Hawks skydd kopplat mod de grundläggande förmågorna och då med
hänsyn till förmågan att undvika nedkämpning är goda. Den har som tidigare
nämnt ett kompetent skyddssystem vilket kan liknas med ett modernt stridsflygplan vilket innebär laser- och radarvarnare, samt avancerad telekrigsutrustning
vilket ger den en förmåga till att upptäcka inkommande verkansdelar och kan ta
sig utom räckvidd.
Dess förmåga till att undvika upptäckt är god då den har en noga anpassad signaturanpassning och är därmed svårt att hitta och låsa på för motparter.
Gulfstream GIV-SP som är en bemannad plattform löper därmed en större risk vid
genomförande av signalspaning och måste därför genomföra uppdrag där personalens säkerhet bör beaktas. Det är samtidigt ett flygplan som inte är signaturanpassad på samma sätt som Global Hawk och är på så sätt lättare att lokalisera för
motståndaren vilket gör den till ett lättare byte vid högrisk uppdrag.
5.2.3 Uthållighet
Uthållighet är en viktig aspekt när det kommer till signalspaning. Om de tekniska
systemen har en god uthållighet kan operationer genomföras under längre tid och
på så sätt ge en högre effekt. För att uppnå en hög uthållighet så krävs en god
underhållsorganisation, en god kunskap om systemens egenskaper och gränser
samt att själva systemet har en god uthållighet utifrån förmågan att genomföra
uppgift under en längre tid. När det kommer till bemannade system så krävs även
en aspekt utifrån personalen. Uthållighet kan uppnås på många sätt men några utav
faktorerna är följande: Lämpliga uppgifter, lämplig skyddsnivå för materiel och
personal, en väl fungerande underhållsorganisation och personaltjänst, lämplig
utrustning och utbildning för uppgiften samt taktikanpassning.90
Global Hawk har som tidigare nämnt en flygtid på över 30 timmar vilket bidrar till
att färre antal system kan genomföra en uppgift under längre tid. Den har även en
förmåga till att transportera sig och genomföra uppgifter på långt avstånd och på
89

Försvarsmakten ; Doktrin för Luftoperationer ; Stockholm, Försvarsmakten, 2005 S.79
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hög höjd vilket gör att den kan täcka stora ytor där andra system hade krävt fler
antal enheter för att genomföra motsvarande täckning. Med hänsyn till detta kan
systemet skapa en högre uthållighet med färre antal system inom organisationen.
Även personalen som arbetar med systemen har en viss uthållighet och genom att
de i det här fallet befinner sig på marken kan de bytas ut av en annan grupp och
farkosten i luften kan fortsätta genomföra sin uppgift. Även underhålls organisationen blir mindre krävande då intervallen mellan flygpassen blir mer sällan och på
så sätt kan personalen optimera uthålligheten. Underhållet på UAV sker ofta med
glesare intervall än för bemannade system och underhållet genomförs i mindre
utstäckning vilket gynnar uthålligheten.91
Gulfstream GIV-SP har en flygtid på cirka 9 timmar vilket nämns tidigare i studien och har på så sätt lägre förmåga till att kunna genomföra sin uppgift på en
större yta och under längre tid. För att kunna ha en hög uthållighet krävs därför att
uppdragen anpassas till de system som finns tillgängliga. Gulfstream GIV-SP har
funnits sedan 1992 och i Försvarsmakten sedan 1995 vilket gör att dess organisation och underhållsverksamhet är väl etablerad och kan på så sätt upprätthålla en
god uthållighet. Personalen som finns ombord är en gränssättande faktor när det
gäller uthållighet då människorna måste få återhämtning, på så sätt måste farkosten
landa under en viss tid och byta besättning vilket gör att uppgiften inte löses under
en tidsperiod.
5.3

Systemen i en Multimålmetod

I vederbörande del av studien så vägs systemen in i en multimålmetod där dess
prestanda tillsammans med underhållsfaktorer vägs in till ett godhetstal som representerar systemets medelvärde utifrån de grundläggande förmågorna Underrättelse, Skydd och Uthållighet. Därefter sker en sammanställning där förmågorna har
fått olika viktning utifrån deras relevans till uppgiften signalspaning.
I varje grundläggande förmåga har underkategorierna antingen fått poäng utefter
hur bra prestanda systemet har eller om önskade kriterier är uppfyllda eller inte.
Ett uppfyllt önskat kriterie kan till exempel vara att inte ha personal på plattformen
utifrån aspekten skydd. Prestandan bryts ned till ett tal som förklaras efter varje
steg medan om en förmåga är uppfylld ges systemet 1 poäng respektive 0 om det
inte uppnår kriteriet. En del prestanda är aktuell utifrån flera förmågor vilket i det
här fallet är den maximala flyghöjden som påverkar både Underrättelsen och
Skyddet.

91

Are UAS more cost effective than Manned Flights?
http://www.auvsi.org/resources/blogsmain/blogviewer/?BlogKey=47ec1760-d31e-4f6a-9c8d78ad8643ae54. Hämtad: 2014-05-25
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Godhetstalet för de olika plattformarnas förmåga till att uppfylla en förmåga skapas genom addition av poängen från tillexempel Underrättelses olika kriterier.
Godhetstalen för Underrättelse, Skydd och Uthållighet sammanställs sedan i en
tabell och multipliceras med sin viktning för att nå fram till ett slutgiltigt resultat
vilket är en siffra som berättar hur väl plattformen bidrar till signalspaning.
De godhetstal som tas fram har decimaler vilka framhäver ett väldigt precist resultat, vilket inte är fallet. Godhetstalen bör beaktas som ett utrymme för felmarginal
då prestandan till största del är från tillverkaren och kan då vara vinklad.
Tabell 1 redogör för ett godhetstal för plattformarnas Underrättelse kopplat till
dess prestanda. De faktorer som utgör godhetstalet är identifierade genom analys
av uppdraget signalspaning och har därmed tagits fram för plattformens optimering av uppgiften.
Godhetstalen som plattformarna har utifrån deras förmåga till underrättelse är
relativt jämna vilket gör att Global Hawk endast är marginellt bättre utifrån denna
förmåga. Dock är maximal flyghöjd en av de viktigaste förmågorna utifrån signalspaning vilket gör att Global Hawk anses bättre utifrån underrättelse.
Den maximala hastigheten är en av faktorerna då det påverkar plattformens förmåga till att snabbt vara på plats för att kunna genomföra uppgiften och är därmed
en viktig förmåga för att snabbt kunna samla den information som är värdefull vid
en uppblossande konflikt.
Maximal flyghöjd påverkar storleken på området som signalspaningsutrustningen
kan ta emot signaler på. Förmågan är därmed ett av de viktigaste kriterierna när
det gäller plattformens prestanda utifrån uppgiften signalspaning. Att kunna samla
information från ett större område och på samma sätt på längre avstånd från plattformen kan den också hålla sig på ett säkrare avstånd.
Plattformens lastkapacitet påverkar genomförandet av signalspaning då utrustningen väger relativt mycket och om utrymme samt lastkapacitet finns tillgänglig i
större utsträckning, kan uppdragen och utrustningen optimeras.

- 37 -

FÖRSVARSHÖGSKOLAN

2014-06-04

OP 11-14
Andreas Bröms

Tabell 1. Tabellen visar på de två jämförda plattformarna utifrån hur väl de uppfyller den grundläggande förmågan Underrättelse.
Underrättelse

Maximal
Hastighet

Maximal Lastkapacitet Godhetstal
flyghöjd

310 knop

18 000m 1,360 kg

3,1p

3,2p

459 knop

14 000m 726 kg

4,59p

2,8p

Systemen
Global Hawk
Gulfstream
G4-SP

7,6

1,3p
8,11

0,72p

Tabell 2 redogör ett godhetstal för plattformarnas förmåga till skydd utifrån deras
prestanda. Den tar hänsyn till om det krävs personal ombord plattformen, då personalen är den primära skyddsaspekten och dess främsta syfte är att skydda Människorna ombord. Befinner sig inte personalen ombord är maximalt skydd uppnått
vilket återspeglas i poängen.
Ju högre ett system kan befinna sig på, desto mindre risk finns för att bli bekämpad
och främst utav mindre avancerade och sofistikerade system. Därav har maximala
flyghöjden blivit en av faktorerna för skydd i vederbörande studie.
Motmedel för att skydda plattformen och dess personal är en viktig aspekt när det
gäller skydd då det ger en förmåga till att överleva mer avancerade vapendelar.
För att kunna bli nedkämpad krävs att plattformen först och främst blir upptäckt
vilket är det tredje lagret i skyddslöken.92 Skyddslöken är en modell för hur system
kan konstrueras för att på bästa sätt undvika bekämpning och är uppdelad i olika
lager av skyddsåtgärder. Kan upptäckt motverkas så skapar det en god förmåga till
överlevnad och har därför tagits med som ett av de viktigaste kriterierna i jämförelsen.
Global Hawk har fått ett högre godhetstal än Gulfstream GIV-SP ur aspekten
skydd vilket betyder att den har ett högre medelvärde utifrån de kriterier som tagits
med vilket är på grund av att dess opererande personal inte befinner sig på plattformen, den har en högre flyghöjd, har motmedel i form av modern telekrigsutrustning samt är signaturanpassad.

92

Andersson, K. (2009). Verkan och skydd. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan. S 15
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Tabell 2. Tabellen visar på de två jämförda plattformarna utifrån hur väl de uppfyller den grundläggande förmågan skydd.
Skydd

Personal på Max
plattformen flyghöjd

Motmedel Undvika Godhetstal
upptäckt

Systemen
Global
Hawk

NEJ 1p

Gulfstream
G4-SP

JA 0p

18 000m JA 1p

JA 1p

6,6

NEJ 0p

2,8

3,6p
14 000m NEJ 0p
2,8p

Tabell 3 redogör för ett godhetstal för plattformarnas uthållighet kopplat till dess
prestanda.
Även ur uthållighetssynpunkt är personalen intressant då det är en gränssättande
faktor för hur länge ett system kan operera om personalen befinner sig på plattformen. Personalen behöver tillexempel vila för att kunna genomföra uppdrag med
högsta effektivitet och när personalen befinner sig i luften finns inte möjligheten
att byta personal utan att landa eller ta med sig extra på flygplanet vilket ofta inte
finns som ett alternativ då utrymme på plattformen är en gränssättande faktor.
Maximal flygtid är en faktor som är gränssättande för alla flygsystemet. Ett flygsystem behöver landa för att tanka och genomföra underhåll för att kunna upprätthålla en god uthållighet.
En aspekt som beaktas i denna studie när det kommer till uthållighet är hur väl
utvecklat underhållsåtgärderna och dess pålitlighet. När det gäller gamla system så
är har de ofta en väl utvecklat underhållsorganisation och det finns väl uppstyrda
åtgärder som genomförs vid underhåll vilket gör att plattformarna blir väldigt
pålitliga vilket gäller för Gulfstream GIV-SP. Global Hawk är däremot ett relativt
nytt system vilket gör att underhållsorganisationen inte är fullt utvecklad och de
underhållsmanualer som finns är inte fullständigt effektiviserade.
Räckvidd är något som behandlas i studien då det är en faktor som ger en förmåga
till att kunna verka på långa avstånd men även kunna transportera sig själv till de
områden där plattformen skall verka utan att behöva mellanlanda.
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Tabell 3. Tabellen visar på de två jämförda plattformarna utifrån hur väl de uppfyller den grundläggande förmågan Uthållighet.
Uthållighet

Personal på Maximal Utvecklat
plattformen flygtid
underhåll

Räckvidd

Godhetstal

Global
Hawk

NEJ 1p

NEJ 0p

22 780km 8,7
4,5p

Gulfstream
G4-SP

JA 0p

JA 1p

7 592km
1,5p

Systemen
32h
3,2p
9,4h
0,94p

3,44

Tabellerna 4 och 5 är sammanställningar där de olika grundläggande förmågorna
har viktats utifrån deras relevans mot uppgiften. Därefter har godhetstalen för
vardera system sammanställt med viktningen för att på så sätt få ut ett medelvärde
som symboliserar plattformens värde mot uppgiften.
Underrättelse viktas också som en av de viktigaste förmågorna när det gäller signalspaning. Det är av vikt att en plattform bidrar till signalspaningens effektivitet
och har tillräcklig prestanda för att kunna genomföra uppdraget på ett sätt som inte
motparten är beredd på. Om plattformen tillexempel påverkat utrustningens räckvidd genom att flyga högt kan signaler hämtas från områden där motparten uppskattar att underrättelse och informationsinhämtning inte kan ske.
Skydd har i tabellerna viktats lägre och anledningen är på grund av den nuvarande
situationen och taktikanpassningen som Försvarsmakten har. Där signalspaningen
sker över internationellt vatten och på så sätt ses hotet som lågt. Den nuvarande
plattformen har inga motmedelssystem vilket är en av de faktorer som gör att den
tidigare nämnda taktiken används. Om en konflikt mellan två tekniskt avancerade
länder skulle uppstå så bör viktningen ske på annat sätt.
Uthållighet utgör 40 procent av vad en plattform bör vara inriktad på när det gäller
signalspaning. Varför det är så, ligger till grund i signalspaningens syfte och hur
uppdragen genomförs. Signalspaning som går ut på att ligga på hög höjd länge för
att tyst, lyssna efter signaler som skickas från andra länder kräver en förmåga till
att när som helst kunna operera och kräver därmed en stor tillgänglighet på plattformen samtidigt som förmågan att kunna vara i luften länge skapas genom uthållighet i luftrummet.
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Tabell 4. Tabellen visar Gulfstream GIV-SPs sammanställda effektmått kopplat
mot uppgiften signalspaning efter att ha viktats.
Gulfstream GIV-SP
Signalspaning

Effektmått

Vikt (%)

Godhetstal

Summa

(1-10)
Underrättelse
(1-10 poäng)

40%

8,11

3,244

Skydd (1-10
poäng)

20%

2,8

0,56

Uthållighet (110 poäng)

40%

3,44

1,376

5,18

Tabell 5. Tabellen visar Global Hawks sammanställda effektmått kopplat mot
uppgiften signalspaning efter att ha viktats.
Global Hawk
Signalspaning

Effektmått

Vikt (%)

Godhetstal

Summa

(1-10)
Underrättelse
(1-10 poäng)

40%

7,6

3,04

Skydd (1-10
poäng)

20%

6,6

1,32

Uthållighet
(1-10 poäng)

40%

8,7

3,48

7,84

I kostnadseffektanalysen har den kostnad som systemen har per flygtimme delats
med de antal effektpoäng som respektive system har. Ett systems kostnad är intressant vid anskaffningen av nya system då det alltid finns ramar för organisationer om hur mycket pengar som finns att tillgå och hur mycket som ska spenderas
kontra den effekt som det bidrar till.
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Tabell 6 redogör de jämförda systemens kostnad per timme och effektpoäng sammanslaget till en kostnad per effekt.
Kostnad / Effektanalys
Global Hawk

Gulfstream GIV-SP

7,84

5,18

Kostnad/ per flygtimme

300 000kr / Timme

35 000kr / Timme

Kostnad/ poäng (effekt)

38 265,3kr / poäng

6756,8kr / poäng

Effektuppskattning

Kostnadseffektanalysen visar på att det är oerhört mycket dyrare med att skapa
effekt med ett nytt system i jämförelse med ett äldre.

6 SWOT och slutsatser
6.1

UAV och Räckvidd

Den faktor som skiljer systemen åt mest är dess grundkoncept, alltså obemannat
eller bemannat. Detta utgör den största skillnaden när det gäller aspekten skydd
och är en stor fördel för den obemannade plattformen. När en UAV genomför
uppdrag finns risken att förlora systemet. I en sådan händelse kan det vara nog så
kostsamt då systemen är dyra och i Sveriges fall om anskaffning av strategisk
UAV skulle ske, hade antalet varit begränsat. En obemannad plattform kommer
alltid att bara vara ett system och grunden till explosionen i utveckling av UAV, är
på grund av människans säkerhet. Att genomföra signalapaning är i sig ingen
komplex uppgift för plattformen i jämförelse med Close Air Support eller andra
uppdrag där en uppfattning om vart egna styrkor befinner krävs. Plattformen skall
endast ta den nödvändiga utrustningen till den höjd och plats som krävs för att ta
emot de eftertraktade signaler som sänds ut från andra sändare. Uppgift är optimerad för en UAV och kan med stor säkerhet genomföra uppgiften med samma
effektivitet som ett flygplan, om inte bättre.
De nackdelar som kan bli konsekvenser av att använda en obemannad plattform är
den information som tas in, inte kan hanteras på plattformen. Den insamlade informationen måste på något sätt länkas vidare till markpersonal som tolkar uppgifterna vilket kräver sändare. Genomförandet av vederbörande process kan upptäckas av motståndaren vilket gör att risk för upptäckt finns.
Interaktion mellan människa och maskin skapar ofta problem. Hanhavandefel kan
alltid skapa problem av den mänskliga faktorn och det finns överallt i samhället.
Genom att ha en autonom plattform som genomför uppdrag som är förprogramme-
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rade kan på så sätt den mänskliga faktorn till större del undvikas vilket oftast är en
fördel.
Det som skiljer plattformarna år prestandamässigt är till största del uthålligheten
och höjden de olika systemen kan flyga på. Vad tjänar alltså Försvarsmakten på att
köpa Global Hawk när det gäller att signalspana.
Genom att räkna på hur långt en radarsignal når med hänsyn till höjd så bör ett
liknande avstånd gälla för att ta emot radarsignaler på en viss höjd. Det som är
gränssättande är horisonten. Även om radarvågor kan studsa och nå längre så är en
pålitlig räckvidd begränsad av radarhorisonten och därför har denna formel använts för att räkna ut den teoretiska räckvidden för systemen att ta emot signaler
på. Den teoretiska räckvidden för Global Hawk är cirka 557 kilometer om signalkällan befinner sig på 0 meters höjd. Medan för Gulfstream GIV-SP är räckvidden
ca 482kilometer vilket ger en ökad räckvidd på 75 kilometer.

Figur 6: Räckvidd för Global Hawk samt Gulfstream GIV-SP
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Med hänsyn till den ökade räckvidden samt en ökad uthållighet kan signalspaningsuppdrag genomföras under längre tid med ökad informationsinhämtningsförmåga. Global Hawk som också är en UAV är därmed också kapabel till att
genomföra mer riskabla uppdrag vid en konflikt vilket medför att vid en konflikt
kan systemet genomföra uppdrag närmare motståndarens territorium utan att utsätta personal för risk.
Ur ett underrättelseperspektiv kan vi genom bilden ovan se att informationen kan
med hjälp av Global Hawk hämtas längre in i andra territorium och på så sätt
överraska motståndaren där de inte har beräknat att svensk signalspaning kan nå.
Detta gäller självklart bara så länge motståndaren inte vet att vi besitter Global
Hawk.
6.2

SWOT

Steg 1: Målet med denna SWOT analys är att finna den bästa plattformen för
signalspaningsutrusning utifrån uppgiften signalspaning och den som bäst uppfylller förmågorna Underrättelse, Skydd samt Uthållighet.
Steg 2:
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6.3

Slutsatser / SWOT Steg 3

Global Hawk har många styrkor vilka är nästan så optimerade som dagens teknik
tillåter och det återspeglas i priset som också är ett hänsynsområde då det är en av
de viktigaste aspekterna vid anskaffning av ny materiel. Global Hawk är prestandamässigt det bättre systemet som en bärande plattform och möjliggör för en bättre
signalspaningsförmåga i Försvarsmakten.
Dess svaghet är hastigheten, det är ett dilemma som ofta måste prioriteras på olika
sätt. Om dess hastighet skulle försöka ökas, skulle det ske till priset av uthålligheten då det ofta drar mer drivmedel att hålla en högre fart. Att ha en mindre hastighet betyder att plattformen tar en längre tid på sig att ta sig till uppdragsområdet
vilket är något som kan vara avgörande vid en konflikt.
Hur en Global Hawk skulle påverkas av det svenska klimatet är inte påvisat och
farkosten har inte heller befunnit sig i ett sådant klimat en längre tid vilket gör
faktorn till ett möjligt hot.
Om andra länder skulle börja använda sig utav plattformen i en framtid hade kostnaderna för systemet sjunkit och på så sätt hade priset möjligtvis blivit mindre vid
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anskaffning och flygtidsmässigt vilket för Försvarsmakten hade varit mer realistiskt, men i nuläget är Global Hawk ett för dyrt system.
Gulfstream GIV-SP som används i Försvarsmakten idag är prestandamässigt
sämre än det jämförande systemet i studien. Dess styrkor är hastigheten vilket
möjliggör för en kort tid till uppdragsområdet samt att det finns personal ombord
vilket gör att informationen som tas emot behandlas på plats och behöver inte
vidarelänkas om inte önskvärt.
Att det befinner sig personal på plattformen är också dess svaghet när det gäller
uthållighet och skydd. Personalen har bara en viss tid i luften innan de behöver
bytas av. Personal på plattformen utifrån aspekten skydd är inte att föredra när det
gäller signalspaning. Historien visar på farorna med signalspaning vilket nämns
tidigare i studien och då uppdragen kan behöva genomföras i närheten av konfliktområden riskerar därmed systemet att bekämpad.
Gulfstream GIV-SP har inte heller några motmedelsystem eller är signaturanpassad vilket gör att endast taktikanpassning håller personalen säker.
Plattformen är dock väl integrerad i Försvarsmakten och har visat sig vara väldigt
driftspålitlig samt att det finns en väl utbyggd underhållsorganisation vilket gör att
driftkostnaden för systemet är minimal i jämförelse med Global Hawk.
Med tanke yttre hot mot plattformen är systemet relativt gammalt och är på så sätt
relativt känt. Det har också slutat säljas på den civila marknaden vilket gör att
reservdelar förr eller senare kommer att förvinna vilket gör att en ny plattform bör
vara att föredra inom en snar framtid.

6.4

Svar på frågeställningen

Vilken av de två olika plattformarna, Global Hawk (UAV) och Gulfstream GIV-SP
(bemannad) med uppgiften signalspaning i nationellt försvar, lämpar sig vid en
systemjämförelse prestandamässigt samt organisatoriskt bäst utifrån bedömning
gentemot de grundläggande förmågorna Underrättelse, Skydd och Uthållighet?
Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller att jämföra system. I
studien har de grundläggande förmågorna Underrättelse/Information, Skydd och
Uthållighet stått i centrum för att jämföra den nuvarande svenska plattformen för
signalspaning Gulfstream GIV-SP mot en möjlig ersättare i form av Global Hawk.
Genom att sätta in systemen i en mulitmålmetod där Global Hawk fick det högre
godhetstalet och effektpoängen har den i vederbörande studie blivit det förespråkade systemet utifrån de grundläggande förmågorna. Den har ett bättre skydd i
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form av motmedel, undviker upptäck i form av signaturanpassning och säkrar
personalen då de befinner sig på marken. Den hade en bättre uthållighet med en
högre räckvidd samt flygtid.
Gulfstream GIV-SP hade en marginellt bättre underrättelse och informationsförmåga på grund av dess hastighet.
Efter att ha använt en SWOT-analys stod det klart att de interna styrkorna i plattformen Global Hawk var betydligt fler än för det nuvarande systemet vilket svarade på frågeställningen om vilket plattform som lämpade sig bäst för signalspaning gentemot de grundläggande förmågorna. Att personal på plattformen inte är
något att föredra utifrån aspekterna skydd och uthållighet var ett faktum vilket
också gör att Global Hawk blev att föredra i denna studie.
6.5

Diskussion utifrån slutsatserna och resultatet

Trotts att Global Hawk är den bästa och mest lämpade plattformen utifrån de
grundläggande förmågorna och uppgiften signalspaning för Försvarsmakten, så
återstår kostnadseffektanalysen, vilket påvisar den stora kostnad som krävs för att
anskaffa och använda sig av Global Hawk. Kostnaden gör att det är olämpligt för
dagens Försvarsmakt.
Omkring år 2025 bör kostnaden för Global Hawk ha sjunkit om plattformen följer
samma utveckling som befintliga mer beprövade system och då befinner vi oss i
samma tidsepok som det nuvarande systemet bör bytas ut om vi räknar med att
system håller sig dugliga i cirka 35år. Därför är det nu lämpligt att börja granska
nya system som ersättare då dagens avancerade system generellt tar lång tid att
implementera i Försvarsmaktens organisation. Global Hawk bör då vara ett lämpligt system som ersättare.
Information om prestandan gällande plattformarna bör ses som en brist i resultatet
från multimålmetoden vilket ger upphov till de dragna slutsatserna. Då systemen
är relativt likvärdiga när det gäller den grundläggande förmågan underrättelse
utifrån multimålmetoden kan resultatet uppfattas marginellt. Dock visar den skillnad på maximal flyghöjd som plattformarna kan prestera en förmåga att nå längre
vilket är en av de viktigaste aspekterna utifrån underrättelse.
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6.6

Förslag på fortsatta studier

Förslag på fortsatta studier utifrån vederbörande studie är om implementering av
system i Försvarsmakten med fokus på UAV som ersättare av bemannade system.
Då höjden är en viktig aspekt med hänsyn till signalspaning är ett förslag på fortsatt studie signalspaningssateliters förmåga och dess fördelar samt nackdelar.
Ett förslag på fortsatt studie kopplat till systemanalys är en metodprövande studie
för att evaluera om den använda systemanalysmetoden i studien är den optimala
för att pröva olika system eller om det skulle kunna finnas någon annan metod som
andra länders försvarsmakter eller företag använder som då skulle kunna ge ett
mer kärnfullt resultat.
Dagens UAV utveckling går oerhört snabbt framåt och inom en snar framtid
kommer många nya system att nå marknaden vilket ger fler alternativ till en möjlig
ersättare av gamla system. Med hänsyn till nya system kan en studies fråga ännu
en gång bli intressant att lyfta en systemjämförelse och då med system som skulle
kunna befinna sig i en rimlig prisklass.
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