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Vad gör
Försvaret
i rymden?

REPORTAGE
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av Katja Lindblom

s
verige har en livskraftig rymdindustri och ett 
livskraftigt civilt program för rymdutforskning och 
satelliter. Men medan företag, civila myndigheter 
och forskare har gjort sitt bästa att dra nytta av 
rymdteknik så finns det en annan typ av aktör som 

blir allt mer intresserad av rymden: militären. Vilka planer 
har Sveriges försvarsaktörer för rymden? 

Populär Astronomi bestämde sig för att det var dags att 
ta reda på vad vi kunde.

Nytt intresse – och avtal med NASA

Under de senaste åren har Försvaret blivit allt mer 
intresserat av hur rymden kan användas. Rymdförsvar tas 
upp allt oftare som ett prioriterat område för framtiden; ett 
exempel är den så kallade perspektivstudien som publi-
cerades i oktober 2013. Som komplement till markbase-
rade system utgör rymdförmågor ett viktigt område för 
”betydande investeringar”. Rapporten konstaterar också 
att Sverige har särskilt gynnsamma förutsättningar att dra 
nytta av den senaste utvecklingen inom området.

Men hur långt upp i rymden har det svenska militä-
ren hunnit? Ett nytt avtal med NASA tycks visa vart vi 
är på väg. 

Nys om avtalet dök upp i samband med Riksrevisionens 
granskning 2012 av all Sveriges rymdverksamhet, däri-
bland Försvarets. I sitt remissvar passade Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, FOI, på att berätta om att Sverige börjat 
arbeta med NASA med en ny spännande typ av satellit, 
nanosatelliter. Man skrev såhär:

USA och Sverige slöt ett bilateralt avtal i april 2013, 
kunde man läsa i remissvaret. kring forskning och utveck-
ling av nanosatelliter samt plug-and-play-arkitektur. 

Projektet under avtalet finansieras av Försvarsmakten 
och innebär att Sverige kommer att utveckla sin första mili-
tärt finansierade teknologisatellit med syftet att bland annat 
studera hur miniatyrisering av elektronik kan öka den ope-
rativa effekten. Samarbetet kommer även att öka Försvars-
maktens kunskaper avseende rymdrelaterad verksamhet.

Tekniken tas fram av Uppsalaföretaget ÅAC Microtec. 
På ÅAC Microtec har man varit involverad i olika projekt 
med ESA och andra europeiska länder, har ett potenti-
ellt projekt på gång tillsammans med NASA angående 
klimatobservationssatelliter och arbetar för närvarande 
tillsammans med svenska Rymdstyrelsen för att utveckla 
en satellit för svenska vetenskapliga missioner (se Populär 
Astronomi 2013/4). 

Nanosatelliter har fördelen att de går fort att bygga, 
samt kan skjutas upp på kostnadseffektiva sätt, och med 

spaning, övervakning, satellitskydd – för världens militära intressen blir rymden ett allt hetare område, men något som få vet 

om. Populär Astronomi ville ta reda på vad det svenska försvaret har för rymdplaner. 
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källa: Forsvarsmaktens rymdstudie (luFt 111203s)

den så kallade plug & play-arkitekturen kan nya satelliter 
snabbt kunna utvecklas och sändas upp. Men från ÅAC 
Microtec lyckas vi inte få svar på på vilket sätt USA kom-
mer att nyttja tekniken som ska utvecklas.  

Avtalet med NASA visar i vilket fall som helst på 
medvind för svensk teknik för rymdförsvar. Så har det inte 
alltid varit.

Svea var planen

Som Riksrevisionen summerar läget har försvarsmakten 
”inga egna satelliter och planerar inte heller att utveckla 
några sådana”. Men bara för mindre än tio år sedan fanns 
det planer på att bygga en svensk satellit för militära ända-
mål. Projektet rörande den tilltänkta satelliten Svea initie-
rades 2005 då dåvarande överbefälhavare Håkan Syrén i ett 
budgetmaterial till regeringen äskade 500 miljoner kronor 
till ett svenskt, optiskt spaningssystem. 

Satelliten skulle användas av främst försvarsmakten 
inför och under EU-insatser utomlands, men var även 
avsedd att kunna användas av hjälporganisationer och 
räddningstjänst då satellitbilder av katastrofområden 
skulle kunna nyttjas för att uppskatta skador och under-
lätta hjälpoperationer.  

Idén förespråkades av bland andra Sven Grahn, som då 
var teknisk direktör vid Rymdbolaget (dagens SSC). Han 
anser fortfarande att det vore en fördelaktig idé med en 
svensk spaningssatellit. 

– I dagsläget är väldigt dyrt att beställa satellitfotografier 
från andra nationers system, säger han.

Svea skulle tas i bruk kring 2010–2011, men istället 
lades projektet ned 2007 på grund av bristande ekonomi. 

Spana efter rymdvapen

Svea är inte det enda projektet som påbörjats men inte 
kunnat avslutas.

Ett annat uppdrag för en militär satellit skulle kunna 
vara att spana efter vapensystem i rymden, och det var 
precis det som stod på agendan då Sverige 2009 inledde ett 
samarbete med Frankrike i syfte att utveckla en signal-
spaningssatellit. Förfrågningen hamnade hos Försvarets 
materielverk, FMV, vilket av Försvarsmakten sedan fick 
uppdraget att utföra en förstudie. Det hela gällde uppbygg-
naden av ett signalspaningssystem av en typ som räknas 
som ett av de mest framstående systemen inom global 
militär spaning, någonting som endast USA och i viss 
utsträckning Ryssland och Kina idag förfogar över. 
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År 2007 testade Kina ett antisatellitvapen, och sedan 
dess har Indien talat om man vill utveckla motsvarande 
förmåga. Samtidigt står FN:s förhandlingar angående att 
förhindra ett potentiellt rymdkrig stilla. Det så kallade 
Rymdfördraget, vilket framtogs 1967 och undertecknades 
av 126 nationer, inkluderar endast ett förbud mot att pla-
cera kärnvapen och andra massförstörelsevapen i rymden. 
I övrigt finns inga tydliga vapenrestriktioner formulerade. 

Sandra Lindström, forskare i rymdförsvar vid FOI, för-
klarar vilka hot kan som kan vara aktuella i rymden.

– Rymdvapen kan vara interkontinentala missiler som 
skjuts från mark mot en satellit som mål. Eller så kan det 
vara satelliter som är utrustade med någon typ av vapen-
förmåga och kan förstöra andra satelliter, säger hon.

Emellertid finns det i dagsläget inga kända rymdbase-
rade vapensystem. 

Ytterligare ett av den svensk-franska satellitens syften 
skulle vara att lägesbestämma militära anläggningar som 
exempelvis luftvärnssystem och radaranläggningar. 

På FMV ansåg man att det ur militärstrategisk synpunkt 
rörde sig om ett högst intressant system. Men priset skenade 
iväg, och i maj 2011 tvingades Sverige dra sig ur projektet av 
ekonomiska skäl. Redan från början lät Frankrike det framgå 
att projektet skulle genomföras även utan Sveriges hjälp, och 
systemet beräknas vara färdigt och operativt kring år 2020. 

Svea lades ner i mitten av förra decenniet, och Sverige 
drog sig ur den franska satelliten 2011. Hur ser det ut i 
dag? Vad skulle en svensk militärsatellit kunna göra och 
när skulle den kunna bli verklighet?

Sandra Lindström identifierar två slags satelliter som 
kan vara aktuella framöver.

– Min uppfattning är att om det skulle utvecklas en 
svensk militär satellit skulle det antingen vara en spanings-
satellit eller en kommunikationssatellit. 

Om en satellit skulle bli verklighet hänger på priorite-
ringar och vad Försvarsmakten anser sig behöva för att 
möta de krav som ställs på den, menar Sandra Lindström 
uttrycker det. Men det är också en fråga om vad det kostar. 

– Min gissning är att Sverige kommer att ha någon slags 
militär rymdförmåga i framtiden då tekniken blir billigare 
och billigare. Kanske redan till 2025–2030, säger hon.

Rymdspaningens nya värld

Samtidigt händer det saker i resten av världen. Under 2013 
avancerade till exempel Turkiet, Sydafrika, Indien, Sydko-
rea och Förenade Arabemiraten vidare i utvecklingen av 
egna rymdbaserade spaningssystem. I Europa blev läget 
också annorlunda under det senaste året. EU:s försvars-
myndighet Europeiska försvarsbyrån (European Defence 
Agency eller EDA) beslutade att ge upp sina planer på ett 
gemensamt militärt satellitkommunikationssystem i Eu-
ropa. Nu är det upp till vart och ett av medlemsländerna, 
däribland Sverige, att ta saken i egna händer. 

Även om Försvarsmakten i nuläget inte planerar för 
egna militära satelliter har ambitionerna har funnits, och 
finns enligt den nya perspektivstudien fortfarande. Hur ser 
den svenska försvarsmaktens rymdpolicy egentligen ut? 

Rymdpolicy saknas

Enligt Kristian Artman, överstelöjtnant vid svenska försvarets 
högkvarter, måste riktlinjerna komma först från politikerna.

– Inom Förvarsmakten säger vi att staten, det vill säga 
riksdag och regering, först bör utforma en rymdpolicy för 
nationen, säger han. 

Med en nationell rymdpolicy på plats kan sedan För-
svarsmakten utforma en policy till den militära verksam-
heten, föreslår Kristian Artman. Han understryker att 
man inte vill  föregå staten och utforma en policy innan 
regeringen och riksdagen har gjort så. Ett möjligt alterna-
tiv skulle kunna vara att regeringen ger Försvarsmakten i 
uppdrag att utveckla en rymdpolicy, 

– Men utan att nationen har framtagit en sådan som 
fungerar både civilt och militärt är vår bedömning att det 
inte är lämpligt att vi själva skriver en, eftersom vi inte har 
fått i uppdrag att göra så, säger han.

En nationell rymdpolicy har också efterfrågats från 
såväl militärt som civilt håll, framförallt i Riksrevisionens 
rapport från 2012. Som svar på det förbereder regeringen 
sedan mitten av 2013 för en utredning som ska ”med ett 
strategiskt och långsiktigt perspektiv ta fram ett brett 
förankrat förslag till en sammanhållen nationell strategi för 
svensk rymdverksamhet”.

– Det centrala är att vi har någonting att förhålla oss till, 
säger Kristian Artman. 

En bakgrund till NASA-avtalet

Det är också Kristian Artman som kan sätta NASA-avtalet 
i sitt sammanhang. Det är ett forskningsprojekt som går 
ut på miniatyrisering av elektronik och standardisering av 
gränssnitt, förklarar han. 

– Inte bara som så att du kan minska storleken på själva 
satelliten, utan att du får just det som man lite slarvigt kall-
lar för plug-and-play, och de kan också byggas snabbare 

Stannade på ritbordet: den svenska spaningssatelliten Svea.
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och billigare än vanliga satelliter. 
Amerikanerna är i första hand intresserade av att med 

hjälp av sådan teknik snabbare kunna skjuta upp en satellit 
med en viss last vid behov, menar Kristian Artman.  

Försvarsmakten är själv intresserad av nanotekniken 
som sådan, förklarar Kristian Artman. Elektroniken kan 
även tillämpas i små flygande plattformar som stridsflyg-
plan och obemannade farkoster, men även för fordon 
då elektroniken tar mindre plats, väger mindre och drar 
mindre energi. 

Samarbeten räcker

Samarbete – med NASA och med andra aktörer inom 
Europa – tycks vara vägen framåt och någon ny Svea syns 
inte på horisonten. Sverige kommer inte att utveckla egna 
militära satelliter ens inom 15 eller 20 år, menar Artman. 

– Försvarsmakten har i sin perspektivrapport konstate-
rat att rymden är ett fokusområde, det vill säga ett område 
som vi sätter stor vikt på, och som Försvarsmakten ur ett 
förmågeutvecklingsperspektiv måste förhålla sig till. Men 
sannolikheten att vi kommer att utveckla egna satelliter är 
mycket liten. 

Mer troligt är att Sverige genom samarbeten med andra 
länder eller inom EU och andra konstellationer får tillgång 
till satellitinformation. 

– Att ha egna satelliter som en tillgång är en lång väg att 
gå. Försvarmakten klarar inte av att bära sådana kostnader, 
säger Kristian Artman. 

– När vi har ett behov går vi ut via de samarbeten vi har 
för att få så mycket samband som vi behöver. Hitintills har 
man löst det på det sättet och det har fungerat tillfredsstäl-
lande. 

Försvarsmaktens perspektivstudie finns att läsa på webben: 
www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/ 

dokument/perspektivplanering/

uSa:s spaningssatellit SbSS sändes upp 2010. enligt 
tillverkarna har den kunnat förebygga satellitförluster.
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