
83

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-2005

Små och medelstora västeuropeiska 
stater har de senast årtiondena vid-
makthållit flygvapen omfattande 

färre än hundratalet moderna medeltunga 
stridsflygplan. De har främst varit utrus-
tade och övade i luftförsvar av det egna 
territoriet.

Lufthotet mot Västeuropa har förändrats 
långsamt de senaste femtio åren. Anlägg-
ningar för stridsledning och luftbevakning 
(stril) samt basering och vapen har med 
relativt begränsade tilläggsinvesteringar 
kunnat nedärvas från en generation flyg-
plan till nästa. Denna stabilitet har nu 
brutits. Den operativa nyttan av välutrus-
tade flygbaser i hemlandet och de mest 
kvalificerade jaktrobotarna har försvunnit. 
Istället så efterfrågas flygunderstöd av 
arméstridskrafter i omedelbar närhet till 
parter som under inga omständigheter får 
komma till skada. Ett allt starkare globalt 
ömsesidigt beroende tvingar också europe-
iska regeringar att agera. Ett stort fysiskt 
avstånd är inte längre en godtagbar ursäkt 
för passivitet.

De flesta små och medelstora västeuro-

Kommer nationella flygvapen att uppgå i en 
gemensam europeisk flygstyrka?
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peiska flygvapnen har redan varit insatta 
åtminstone en gång i en fredsframtving-
ande mission utanför sitt traditionella 
operationsområde. Erfarenheterna av att 
insättas under radikalt andra miljö- och 
säkerhetsmässiga förutsättningar har lyft 
fram betydelsen av räckvidd och preci-
sionsbekämpningsförmåga. Därvid har 
oftast snabba okonventionella lösningar 
måst tillgripas. Även om finansiering 
funnits så har ändå tidsförhållanden och 
knappheten på nyckelpersonal framtvingat 
att uppgraderingar begränsats till bara de 
specifika plattformar som skall skickas ut-
omlands. Den exakta tekniska och taktiska 
kravbilden klarnar först när mandatet och 
vilka andra stater som ska delta i koali-
tionen har framförhandlats och beslutats. 
Fjorton är ett inte ovanligt antal flygplan 
som hinns med att missionsanpassas innan 
avfärd. Det förekommer även att den sista 
handpåläggningen av teknikleverantörer 
och dito underleverantörer inte blir klar 
förrän i själva insatsområdet.

Flygande personal inom de väpnade 
styrkorna i Europa kan inte längre räkna 
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med att bara understödja egna trupper och 
över eget territorium. De flesta skarpa flyg-
företagen kommer att utföras i en mixad 
zon med en ny uppsättning krigförande och 
koalitionsparter för varje gång. Även om 
samma flygdivision kommer tillbaka bara 
ett år senare, så kommer åtminstone några 
av förbandets sensor- och vapensystem 
att vara uppgraderade jämfört med förra 
gången. Ett krig om än på låg konfliktnivå 
kräver en stor och lyhörd anpassnings-
förmåga av den som framgångsrikt skall 
påtvinga en motståndare sin vilja. Att nöja 
sig med en stor halvtidsmodernisering 
femton år efter anskaffning räcker inte 
längre. Vartefter som mjukvara spelar en 
allt större roll för system och vapens pre-
standa så underlättas införandet av så täta 
uppgraderingar att man kan tillvarata också 
erfarenheterna av den senaste insatsen. 
Nackdelen är givetvis att investeringarna i 
luftstridssystem måste skrivas av under en 
mycket kortare tid och fördelat på mycket 
färre enheter än vad som en gång under 
storinvasionsförsvarets tid var möjligt. 
Å andra sidan så blir kopplingen glasklar 
mellan specifika kostnader och intäkter i 
form av praktisk insatt luftmakt och de 
därmed åstadkomna militära och politiska 
effekterna i varje enskilt fall.

Flera små och medelstora västeuropeiska 
stater deltar redan i någon form i det ameri-
kanska projektet Joint Strike Fighter (JSF). 
Historiskt så har dessa länders nationella 
ekonomier kompenserats fullt ut för det 
betydande tidiga utlägg som anskaffningen 
av moderna nytillverkade stridsflygplan i 
för tiden erforderligt antal medfört en gång 

var trettionde år. Nytt är att även de länder 
som under en längre tid satt in avsevärda 
finansiella resurser för utvecklingen av det 
framtida JSF (F-35) ännu inte har fått något 
i tillnärmelsevis proportion därtill tillbaka; 
vare sig högteknologi eller order till sin 
inhemska industri. Den nationella ”af-
färsmodellen” för investering i ytterligare 
en generation avancerade stridsflygplan 
kommer mest sannolikt att behöva revi-
deras mot något som knyter kostnaderna 
närmare till intäkterna åtminstone i tiden. 
Trettio år är nog en ur politiskt perspektiv 
numera närmast oöverblickbar period. 
Detta skulle för kunden medföra mindre 
tekniska projektrisker, men också ett vä-
sentligt lägre deltagande i forskning och 
utveckling av framtida flygteknik.

Både Multinational Sealift Steering 
Committee (MSSC) innanför NATO som 
bildades för att sätta samman den strategis-
ka sjötransportförmåga som Nato Respon-
se Force (NRF) kräver och Strategic Airlift 
Interim Solution (SALIS) som utvecklades 
genom European Capability Action Plan 
(ECAP) är exempel på att multinationella 
ansträngningar kan möjliggöra en sådan 
militär förmåga över stora avstånd som 
enskilda europeiska stater var och en för 
sig är för små för att mäkta med.

Europas största försvarsindustriföretag 
ökar nu sin andel marksystem till följd 
av den vikt som förmåga till asymmetrisk 
krigföring lägger på landstridskrafterna. 
Intresset för att utveckla nya långdistans-
system avsedda för öppna stridsfält avtar 
också till förmån för system som kan 
komma till verkan på korta avstånd i urban 
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miljö. Ett framtida strukturerat europeiskt 
försvarssamarbete kommer också att be-
höva ta denna utveckling i beaktande.

Nya Zeelands Air Combat Force utrustad 
med tjugofyra A4 Skyhawks för attack av-
vecklades officiellt den trettonde december 
2001. Nya Zeeland hade då redan i åratal 
förberett införandet av nästa generation 
stridsflygplan (F 16) i sitt flygvapen. Ett 
medelstort västland avhände sig därmed 
det säkerhetspolitiska instrumentet som 
det inte längre ansåg sig klara av att upp-
rätthålla. De geografiska avstånden och 
skillnaderna i säkerhetspolitiska priorite-

ringar var alltför stora i södra Stilla Havet 
för att möjliggöra en närmare konkret 
integrering av resurser med ett grannland. 
Det samma kan inte sägas vara fallet i 
dagens Europa.

Om västeuropeiska beslutsfattare och 
deras väljare även i fortsättningen skall 
vilja investera betydande belopp i kvali-
ficerade flygstridssystem så kommer det 
sannolikt att krävas att dessa genom aktiva 
insatser i dagens och morgondagens kriser 
bevisar sin oumbärlighet. Årliga flygdagar 
med aldrig så imponerande uppvisningar 
kommer sannolikt inte att räcka.

Most small and medium sized West-Euro-
pean air forces have already been involved 
at least once in peace-enforcement outside 
their traditional area of operation.

The experience of having to operate 
under radically new environmental con-
ditions has highlighted the importance of 
increased endurance and better precision 
engagement than was once specified for 
their equipment. By implementing gradu-
ally upgraded software, performance of 
such a complex system as an aircraft can be 
improved between each deployment.

Several air forces already subscribe to 
the Joint Strike Fighter (JSF). Traditionally 

full industrial offsets have compensated 
the national economies when fighters are 
imported every thirty years. But even those 
countries that have committed financial 
resources to the development of the fu-
ture JSF (F-35) have not yet received any 
compensation. The national “business 
case” for investing in a new generation 
of advanced fighters will probably have 
to change to more of pay-as-you-use. 
This means smaller funds for open-ended 
research, but also payback in the form of 
delivery of what is demanded of the next 
mission to be flown.

Multilateral efforts to enable strategic 

Can National Air Forces Transform Into Pan-European Expe-
ditionary Air Power?

By major Jens G. Pettersson of the Swedish Air Force Reserve 
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mobility out of area are already evolving 
as a precursor to a structured Pan-European 
defence. By combining their peacetime 
structures, even small and medium sized 
countries can continue to exercise effective 
air power projection. Real effect in ope-
rational theatres can legitimise continued 

not just token funding of air power in the 
eyes of parliamentarians and their electo-
rate. Just impressing annual air shows at 
home risks not being enough when many 
of them realises that security is challenged 
in distant places of the world.


