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”Inte acceptabelt”

”Väldigt onödigt”

”Provokativt”

”Väldigt farligt”



TIME, FEBRUARY 10, 2020
Gen. John “Jay” Raymond, commander of
the newly minted U.S. Space Force, says the 
Russian spacecraft began maneuvering
toward the American satellite shortly after
being launched into orbit in November, at 
times creeping within 100 miles of it. “We
view this behavior as unusual and 
disturbing,” Raymond says. “It has the 
potential to create a dangerous situation in 
space.” Raymond says the U.S. government
has expressed concern to Moscow through
diplomatic channels.

https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2057350/pence-swears-in-first-chief-of-space-operations-at-white-house-event/


 Har egna rymdbaserade system

 Rymdbaserad underrättelseinhämtning mot svenskt 
territorium och verksamhet.

 System för navigation

 System för kommunikation

 Har visat på förmåga att kunna förneka andra nyttjande av 
rymdbaserad tjänster

 Reversibel verkan från ytan – störning av radiolänkar, 
bländning av optiska sensorer, cyberangrepp.

 Irreversibel verkan i rymden genom ASAT, avsiktliga 
kollisioner, direktangrepp från närflygande satelliter. 

 Kesslersyndromet – okontrollerad spridning av 
rymdskrot till följd av antisatellitbekämpning från 
marken.

Röd sida, omvärldsanalys



 Underrättelsehot mot ytan

 Rymdbaserad underrättelseinhämtning mot svenskt 
territorium och verksamhet.

 Långräckviddig bekämpning

 Fjärrbekämpning av svenska förband och kritisk 
infrastruktur. Funktionskedja inkl kommunikation och 
navigation.

 Förneka nyttjande av rymdbaserade tjänster

 ASAT

 Kesslersyndromet

Militärt problem, Rymd
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 Rymdlägesbild

 En rymdlägesbild behövs för att förneka motståndaren 
informationsöverlägsenhet.

 Skapa uthållighet avseende rymdbaserade tjänster

 Uppförandekod

 Förmåga att verka över tiden, Responsive Space

 Utveckla multidomäna funktionskedjor

 Samverkande plattformar

 Snabba datalänkar

 Långräckviddig förmåga

Militära Förmågor



Skede Inledningsvis Därefter Slutligen

Kompetens-
försörjning

Civilt 
expertstöd

Vidare-
utbildade 
officerare

Grundutbildade 
officerare 

Underrättelse
-hot

SSA-
demonstrator

Rymddataavtal
Egen/annan 
inmätning

Stöd för 
multidomäna 
operationer

Demonstration med 
int. partner

Demonstrator-
satelliter

Operativa system

Skydd av 
rymdbaserade 

förmågor

Uppförande-
kod

SSA-
samarbete

Responsiv
rymdförmåga

förmågeutvecklingsplan 
– Hur bemöter vi de militära problemen?
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