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Årets redogörelse tar sin utgångs-
punkt från redovisningen som 
gjordes 2004.1 I denna text före-

slog författarna att fokus för de svenska 
luftstridskrafterna skulle vara förmågan 
att kunna genomföra markmålsoperatio-
ner med hög precision och kort stand-off 
som en del av en internationell freds-
främjande insats. Även transportflyg bör 
enligt författarna ges en hög prioritet, 
medan offensiva luftförsvarsoperationer 
och punktskyddande luftvärn ges en något 
mindre betydelse. 

Denna inriktning innebär en tyngd-
punktsförskjutning från vad som priorite-
rades under det kalla kriget, då luftförsvar 
och sjömålsbekämpning var de uppgifter 
som ansågs vara de viktigaste för de svens-
ka luftstridskrafterna. Förskjutningen sker 
dock inte bara vad gäller uppgifterna, utan 
även var insatserna rent geografiskt skall 
äga rum. Försvaret av det egna territoriet 

Strategiska vägval för luftstridskrafterna 
– det internationella alternativet

står inte längre i centrum. Istället är det på 
den internationella arenan som luftstrids-
krafterna skall verka. Till detta kommer 
också den förändrade konfliktmiljö i vilken 
insatserna skall ske. Ett deltagande kom-
mer dessutom att påverkas av flera olika 
parametrar. En är vilka motiv som ligger 
bakom en svensk medverkan. En annan 
är vilken typ av konflikt som det är frågan 
om. Inriktningen för en operation kan 
också spänna över ett brett spektrum, från 
en insats med humanitära förtecken till en 
situation där fredsframtvingande åtgärder 
skall vidtas. Ett tredje ingångsvärde är 
vilka samarbetspartners som deltar och 
vilket ansvar som vilar på Sverige. När den 
internationella arenan nu ställs i centrum är 
det samtidigt viktigt att inte glömma bort 
det nationella perspektiv som också finns 
i uppgifterna till Försvarsmakten. Denna 
uppgift berörs däremot inte i denna årliga 
redovisning.  

Årlig redovisning 2005 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd III 
den 31 maj 2005 av överstelöjtnant Stefan Ring*

* Denna redovisning utgör andra delen i ett flerårigt arbete vid KKrVA avd III med syfte att analysera för-
utsättningarna för svenska luftstridskrafter efter försvarsbeslutet 2004.

1 Nilsson, Per och Pettersson, Göran: ”Strategiska vägval för luftstridskrafterna”, Kungliga Krigsveten-
skapsakademien Handlingar och Tidskrift, 4. häftet 2004.
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Den valda inriktningen för utvecklingen 
av Försvarsmakten innebär att skillna-
den mellan de nationella, existentiella 
försvarsuppgifterna, som var styrande 
under det kalla kriget, och ett deltagande 
i internationella fredsfrämjande insatser 
blir tydliga. Olikheten kan leda till ändrade 
krav på såväl organisation och utrustning 
som utbildning av de enheter som ingår i de 
svenska luftstridskrafterna. Ett syfte med 
denna redovisning är att göra en analys av 
vilka övergripande faktorer som är särskilt 
betydelsefulla vid markmålsbekämpning i 
en internationell fredsfrämjande insats. En 
annan utgångspunkt är den säkerhets- och 
försvarspolitiska inriktning som anges i 
riksdagsbeslutet 2004-12-16. Det är med 
andra ord inte stormaktsperspektivet 
som skall behandlas. Istället är det den 
mindre, men teknologiskt högutvecklade 
statens förmåga som skall stå i centrum. 
Detta skall samtidigt ses i relation till att 
Sveriges säkerhetspolitiska samarbete 
med EU alltmer kommit att omfatta även 
militära medel. De internationella insatser 
där Sverige deltar kommer därför att bestå 
av flera olika staters militära enheter. 

Luftstridskrafternas resurser kan an-
vändas på flera olika sätt i internationella 
sammanhang. Transportflyget i Sverige har 
under decennier givit stöd till humanitära 
hjälpinsatser, och basförband har under 
2004 drivit en flygbas för civil flygtrafik 
i Kongo. Inom begreppet luftstridskrafter 
ryms även luftvärn. Denna redovisning 
kommer dock att avgränsas till frågan 
om markmålsbekämpning med flygstrids-
krafter, eftersom det är denna uppgift som 

lyftes fram i årsredovisningen 2004. 
Den fråga som är tänkt att besvaras 

i denna redovisning kan formuleras på 
följande sätt: 

Vilka krav ställs på svenska luftstrids-
krafter för att dessa skall kunna genomföra 
markmålsbekämpning inom ramen för en 
internationell fredsoperation?

En nedbrytning av denna problemställ-
ning ger följande frågställningar:

• Hur uppnås effekt med markmålsbe-
kämpning i en fredsoperation?

• Vilka erfarenheter har mindre stater 
med högteknologiska system från att ha 
genomfört denna typ av verksamhet?

• Kan Sverige med nuvarande resurser 
genomföra markmålsbekämpning i en 
fredsoperation?

Denna redovisning kommer inledningsvis 
att ge en teoretisk bakgrund till använd-
ningen av militära maktmedel i allmänhet 
och sätta detta i förhållande till empiriska 
erfarenheter från användningen av luft-
stridskrafter i internationella konflikter. 
I detta avsnitt kommer även begreppet 
effekt att diskuteras. Erfarenheterna och 
teoribildningen bygger ofta på stora staters 
agerande och tillgång till resurser. Med 
hänsyn till att Sverige är en mindre stat är 
det viktigt att sätta det svenska flygvapnets 
användning i förhållande till de omstän-
digheter som är utmärkande för svenska 
resurser. Antalet operationer där stater av 
Sveriges storlek under senare år har delta-
git med luftstridskrafter i fredsfrämjande 
operationer är ganska få. Norge är en av 
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dessa stater med ett flygvapen av ungefär 
samma storlek som det svenska. Norges 
deltagande i internationella konflikter har 
därför valts som en referensram. Genom 
att undersöka Norges erfarenheter från 
deltagandet med flygstridskrafter i Af-
ghanistan har underlag för en jämförande 
analys inhämtats. De lärdomar som Norge 
har dragit har jämförts med den förmåga 
och organisationsstruktur och alla övriga 
komponenter som det svenska flygvapnet 
utgörs av idag. 

Redovisningen är inte avsedd att vara en 
argumentation vare sig för eller emot en in-
ternationell insats med svenska luftstrids-
krafter. Syftet är att redovisa en teoretisk 
bakgrund, den politiska inriktningen och 
analysera de krav som ett deltagande ställer 
om ett sådant kommer att inträffa.

Hur uppnås effekt med markmåls-
bekämpning i en fredsfrämjande 
insats?
Användningen av militära maktmedel
Utnyttjandet av militära maktmedel ingår 
i ett större sammanhang av åtgärder som 
vidtas för att uppnå säkerhetspolitiska mål. 
Med utgångspunkt från Thomas Schelling2  
kan man hävda att den hårda makt3  som 

de militära maktmedlen representerar 
kan beskrivas i termerna avskräckning, 
tvångsmakt och våldsmakt.4 Målet med 
avskräckning är att få en motståndare att 
förbli passiv. Tvångsmakt, däremot, syftar 
till att få motparten till att antingen avsluta 
en påbörjad aktivitet eller att få denne att 
göra något. Begreppet tvång syftar på att 
man skall försöka skapa en situation där 
motparten aktivt och ”frivilligt” förmås 
att agera på ett sätt som gynnar våra syf-
ten utan att först ha gjorts värnlös, genom 
att vi vunnit en militär seger. I begreppet 
tvångsmakt är förhandlingen, där även 
militära insatser är ett medel, helt central. 
För att få en optimal effekt krävs att de 
olika medel som används, såväl civila som 
militära, interagerar med varandra.  Med 
våldsmakt avses ett agerande där motpar-
ten görs oförmögen att försvara sig och där 
någon egentlig dialog inte förekommer, 
annat än med vapen.

Finns det då något skäl till att göra denna 
teoretiska uppdelning? I verkligheten kan 
det många gånger vara svårt att skilja 
mellan tvångs- och våldsmakt. När väl en 
väpnad konflikt börjar kommer använd-
ningen av militära maktmedel ofta att vara 
en kombination av olika hot och militära 
insatser. På den taktiska slagfältsnivån 

 2 Schelling, Thomas: Arms and Influence, Yale University Press, New York 1966.
 3 Joseph Nye,  menar att makt kan delas i två olika kategorier, ”mjuk”, och ”hård makt”. ”Mjuk makt” baseras 

på attraktionsförmågan hos de egna idéerna eller på skickligheten i att forma den politiska agendan på ett 
sätt som förändrar uppfattningen hos andra mot de synsätt som sammanfaller med de egna målen medan 
den ”hårda makten” tar sin utgångspunkt från användningen av militära maktmedel. Nye, Joseph S:“The 
Changing Nature of World Power”, Political Science Quarterly, Vol 105/nr 2, 1990 och The Paradox of 
American Power, Oxford University Press, Oxford 2002

 4  De engelska termerna är deterrence, coercion/compellence och brute force.
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kan dessutom precis samma stridstekniska 
metoder och förfaringssätt tillämpas, oav-
sett om det är vålds- eller tvångsmakt som 
tillämpas.

Den stora skillnaden ligger på den mili-
tärstrategiska och operativa nivån och kra-
vet på en interaktion mellan den politiska, 
diplomatiska och militära verksamheten, 
både under planeringsfasen och vid ge-
nomförandet. I tvångsmaktens krav på en 
samverkan mellan flera olika maktmedel, 
finns det inneboende konflikter, bland an-
nat i synen på hur militära maktmedel bör 
utnyttjas. Detta krav på interaktion kan få 
en effekt på den taktiska nivån, till exempel 
i form av restriktioner vad gäller vilka mål 
som får attackeras.

Då alternativet våldsmakt medvetet väljs 
är risken för en intressekonflikt inte så stor. 
Våldsmakt är i första hand en fråga för den 
militära organisationen och genomförandet 
kommer i de flesta fall att vara baserat på i 
huvudsak militära värderingar. 

Fredsfrämjande insatser
Under militärflygets utveckling, alltse-
dan första världskriget, har flera olika 
flygteoretiker presenterat tankar om hur 
flygstridskrafter skulle kunna bidra till att 
vinna krig. Ett genomgående tema för till 
exempel Guilio Douhuet, Hugh Trenchard 

och John Warden är att de fokuserar på 
den offensiva förmågan hos flygstrids-
krafter, där det strategiska bombflyget 
framstår som det viktigaste instrumentet. 
Deras idéer om hur detta skall ske skiljer 
sig mycket, men ett genomgående tema är 
att anfallsmålen i denna teoretiska idévärld 
inte är motståndarens militära förmåga. 
Istället är det motpartens ledningsförmåga 
och folkets vilja som skall brytas ned. De 
tankar som dessa teoretiker redogör för 
återfinns i ett sammanhang som i första 
hand är det konventionella kriget och det 
som ovan har beskrivits som våldsmakt. De 
resurser som krävs är också i de flesta fall 
de som en stormakt förfogar över. 

Man kan då undra om de klassiska flyg-
teoretikernas tankar är användbara i den 
verksamhet som är rubrik i detta kapitel? 
Ett enkelt svar går inte att ge, och det är 
inte heller uppgiften för denna redovisning. 
Däremot finns det ett behov att översiktligt 
klargöra vad som menas med fredsfräm-
jande insatser i en europeisk kontext. Be-
greppet har sitt ursprung i det beslut som 
västeuropeiska unionen (VEU) tog 1992 
och där man slog fast i Petersbergsdekla-
rationen5 att organisationen skulle kunna 
utföra krishanteringsuppgifter som skulle 
sträcka sig från humanitär hjälp till freds-
skapande åtgärder.6 EU har därefter infört 

5   Apart from contributing to the common defence in accordance with Article 5 of the Washington Treaty 
and Article V of the modified Brussels Treaty respectively, military units of WEU member States, acting 
under the authority of WEU, could be employed for:

 - humanitarian and rescue tasks; - peacekeeping tasks; - tasks of combat forces in crisis management, 
including peacemaking.

6   Ekengren, Magnus och Larsson, Sara: Säkerhet och försvar i framtidens EU Institutet för europolitiska 
studier, Stockholm 2003 s 28.
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de riktlinjer som finns i Petersbergsdekla-
rationen i Amsterdamfördraget 1997.7 På 
försvarsdepartementets hemsida beskrivs 
också alla de internationella insatser 
som Försvarsmakten under senare år har 
deltagit i, under rubriken fredsfrämjande 
insatser.8  

En grundläggande skillnad mellan en 
situation då en stat försvarar sin existens 
efter ett anfall och ett deltagande i en 
fredsfrämjande insats är det politiska och 
folkrättsliga regelverk inom vilket dessa 
båda händelser återfinns. En stat ges ett 
folkrättsligt mandat att försvara sig mot 
ett väpnat angrepp enligt FN stadgans 
artikel 51.9  Enligt FN:s regelverk och 
då med artikel 2(4) som grund, kräver all 
annan våldsutövning ett mandat från FN:s 
säkerhetsråd för att bli betraktat som folk-
rättsligt legalt.  Å andra sidan är allt militärt 
våld som genomförs i säkerhetsrådets 
regi legitimt.10  Erfarenheten visar att de 
mandat som har givits från säkerhetsrådet 
inneburit betydligt större begränsningar i 
handlingsfriheten än vad en stat som blir 
angripen generellt sett kommer att ålägga 
sig själv. Då existentiella värden försvaras 
är det enligt det folkrättsliga regelverket 

bara de grundläggande texterna, bland 
annat Genèvekonventionen, som begränsar 
försvarsansträngningarna. Vid en freds-
främjande insats däremot, kommer olika 
politiska hänsyn att visas i det mandat som 
de militära insatserna har att följa. Regler 
för hur olika insatser skall göras (Rules of 
Engagement, ROE) kommer att tas fram. 
Dessa påverkar sedan såväl det taktiska 
som det stridstekniska uppträdandet. Dessa 
ROE kommer i många fall också att vara 
ett resultat av politiska kompromisser och 
därmed inte alltid att gynna den militära 
effektiviteten. Alla politiska beslut fattas 
också utifrån en perception om vad som är 
rätt, snarare än på grundval av en objektiv 
analys av verkligheten. Sådana beslut kan 
också komma att förändras över tiden.11 

Hösten och vintern 2004 beslutade 
regeringen att Sverige skulle delta i upp-
sättandet av en Battle Group inom EU 
tillsammans med bland annat Finland och 
Norge. Stridsgruppen kommer att bestå av 
markstridsförband, men skall kunna under-
stödjas av flyg- och marina stridskrafter. 
För Sveriges del kan det innebära att luft-
stridskrafter kan komma att uppträda i flera 
olika nationella konstellationer. 

7   Amsterdamfördraget avd V, artikel 17:2; ”De frågor som avses i denna artikel skall omfatta humanitära 
insatser och räddningsinsatser, fredsbevarande insatser och insatser med stridskrafter vid krishantering, 
inklusive fredsskapande åtgärder.”.

8   http://www.regeringen.se/sb/d/524/a/11429 2005-02-23.
9   Bring, Ove: FN-stadgan och världspolitiken Norstedts juridik AB, fjärde upplagan, Stockholm 2002 s 

150. 
10  Österdahl, Inger: ”Ett rättfärdigt krig är ett folkrättsligt tillåtet krig” i  Aggestam, Karin (red): (O)Rättfärdiga 

krig, Studentlitteratur, Lund 2004 s 74.
11  Clarke, Michael: ”Air Power and military intervention: The Political Limitations” i Gray, Peter W (red): 

Air Power 21- Challenges for the new Century, The Stationery Office, London 2000, s 5.
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Ett utmärkande drag för en fredsfräm-
jande insats är att det militära handlings-
utrymmet, även vad avser detaljer, ofta 
begränsas av olika regler som baseras på 
politiska överväganden. Detta kom bland 
annat att visa sig under Kosovokriget.12  
Fredsfrämjande insatser kommer därför 
att i de flesta fall genomföras med hjälp av 
tvångsmakt. För att uppnå optimal effekt 
krävs då ett nära samarbete mellan den po-
litiska ledningen och den militära. Här kan 
det uppstå frågor kring vilka roller de olika 
aktörerna skall spela och hur det operativa 
ansvaret skall fördelas. Behovet av en tyd-
lig ansvarsfördelning mellan det politiska 
ansvaret och den militära expertisen blir 
då viktig men också det samspel som är 
nödvändigt för att de politiska målen skall 
kunna uppnås.

Samtidigt har det, inte minst i Sverige, 
funnits ett politiskt motstånd mot att an-
vända flygstridskrafter för att bekämpa 
markmål. Så sent som vid flygvapnets 
75-årsjubileum 2001 höll dåvarande för-
svarsministern, Björn von Sydow, ett tal i 
Uppsala där han uttryckte sig på följande 
sätt;

Some of you are probably wondering 
why I’m not mentioning the third of the 
Gripen abilities, ground attack. In this 
case the Swedish government has come 
to the conclusion that these kind of ope-

ration has a too high political risk when 
put in to action and that is why the Gripen 
contribution is restricted.

Anledningen till detta förhållningssätt 
var risken för oavsiktliga civila skador i 
samband med markmålsbekämpning. Bara 
drygt två år tidigare hade NATO-flygplan 
under Kosovokriget bombat järnvägsbron 
över Jusna Morava-floden samtidigt som 
ett passagerartåg fullt med civila pas-
serade. Belgrad rapporterade att över 55 
människor dödades. Bara två dagar senare 
anföll F-16-flygplan, vid två skilda tillfäl-
len, civila fordon som uppfattades som 
militärkonvojer. Konsekvensen blev att 
många civila dödades.13  Dessa och andra 
händelser där civila har dödats eller skadats 
i samband med flyganfall, har skapat en 
viss försiktighet från politiskt håll, särskilt i 
Sverige i relation till att använda luftstrids-
krafter för markmålsbekämpning.14  

Hur uppnås effekt?
Traditionellt har svenskt deltagande i 
fredsfrämjande verksamhet i huvudsak ut-
förts av markstridsförband. Erfarenheterna 
från att använda luftstridskrafter är därför 
inte så omfattande, särskilt inte då det gäl-
ler bekämpning av markmål. Begreppet 
effekt som används i rubriken till detta 
avsnitt kan också definieras på olika sätt. 

12  Lambeth,  Benjamin S: NATO's Airwar for Kosovo, RAND, Santa Monica 2001 s 185.
13  Ibid, s 136-137.
14  Båda dessa händelser inträffade stor del på grund av att vapenleveranserna skedde från hög höjd. I det 

första fallet hann tåget förflytta sig ur en tunnel under den relativt långa tid som det tog för bomberna 
att falla. I det andra bidrog den höga flyghöjden till att den civila fordonskolonnen identifierades som ett 
militärt mål.
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En fråga som först måste besvaras för att 
tydliggöra vilken effekt som avses, är vad 
som skall uppnås. Olika mål kräver olika 
metoder. Olika metoder ger skilda effekter 
som i vissa fall kan bli kontraproduktiva 
mot målen. Det gäller därför att hitta ett 
sammanhang mellan insats och verkan, 
kopplat till de mål som skall uppnås. 

Effects-based operations
I internationella sammanhang talas det allt-
mer om Effects-Based Operations (EBO). 
Tanken är att på bästa sätt försöka åstad-
komma de effekter som snabbast leder till 
de strategiska mål som är uppsatta. Detta 
är givetvis inget nytt. Under alla tider har 
man försökt att genomföra olika krigsin-
satser så effektivt som möjligt. Men det har 
samtidigt funnits en tendens att betrakta de 
militära maktmedlen som det enda instru-
mentet för att vinna ett krig. Den militära 
segern har då varit liktydig med att kriget 
har vunnits. I en av sina mer berömda 
meningar skriver Clausewitz:

Vi ser alltså att krig inte bara är en politisk 
akt utan ett verkligt politiskt instrument, 
en fortsättning av den politiska dialogen, 
ett genomförande av den med andra 
medel.15

Dessa ”andra medel” som Clausewitz näm-
ner är de militära. Även om användningen 
av detta våldsinstrument skall ske under en 
politisk kontroll, är det ändå de militära 

maktmedlen som står i centrum.
Härav följer att fiendens avväpnande eller 
underkastelse, vad man nu vill kalla det, 
alltid måste vara krigets mål.16

Thomas Schelling menar att utvecklingen 
gått ifrån detta synsätt:

Military strategy can no longer be thought 
of, as it could in some countries and 
some areas, as the science of military 
victory…Military strategy, whether we 
like it or not, has become the diplomacy 
of violence.17  

André Beaufre vidgar begreppen ytter-
ligare när han i sin bok Modern strategi 
skriver att: 

Var och en vet att kriget idag blivit på-
tagligt totalt. Det förs samtidigt på alla 
områden det politiska, ekonomiska, dip-
lomatiska och militära…Det kan alltså 
inte finnas någon annan strategi än den 
totala.18

Beaufre menar att det är interaktionen 
mellan alla dessa medel som ger effekt. 
Det är också denna utgångspunkt som är 
central i EBO. Den definition som används 
vid United States Joint Forces Command 
lyder på följande sätt:

Operations that are planned, executed, 
assessed and adapted based on a holistic 
understanding of the operational envi-
ronment in order to influence or change 

15  von Clausewitz, Carl: Om kriget, Bonniers, andra utgåvan Stockholm 2002, s 42.
16  Ibid, s 31.
17  Schelling, Thomas: op cit, s 34.
18  Beaufre, André: Modern strategi för fred och krig, Prisma, Stockholm 1966 s 15.



44

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2005
4-20054-2005

system behaviour or capabilities using 
the integrated application of selected 
instruments of power to achieve directed 
policy aims.19

Man fortsätter med att definiera olika 
nyckelord: 20 

• An effect is the physical and/or beha-
vioral state of a PMESII21  system that 
results from a military or nonmilitary 
action or set of actions. 

• The operational environment is a com-
posite of the elements, conditions, and 
influences that affect the employment 
of resources and capabilities and that 
bear on the decisions of the unit com-
mander.

• A system is a functionally, physically, 
and/or behaviourally related group 
of elements that interact together as a 
whole. To facilitate a system-of-systems 
analysis, EBO currently considers that 
the operational environment is com-
prised of political, military, economic, 
social, infrastructure, and information 
(PMESII) systems. Analysis of these 
systems and their interrelationships 
provides the “holistic understanding” 
mentioned in the definition.

• The integrated application is the har-

monized operation that results from 
an adaptable effects-based planning, 
execution, and assessment process.

• Instruments of power include all ways 
and means – diplomatic, informational, 
military, economic, and others – avai-
lable to the President to influence the 
operational environment.

• Directed policy aims are the President’s 
objectives that comprise the desired na-
tional and state relevant to the operation 
at hand.

Av dessa definitioner framgår det tämligen 
klart att det breda perspektiv som Beaufre 
anlägger i sin analys även återfinns i denna 
text. Det är genom en samordning av en 
mängd olika medel och deras förmåga att 
åstadkomma de eftersökta effekterna som 
det politiska målet bäst nås. Joshua Ho 
menar att ”EBO seeks to move away from 
destruction centric, attrition based and 
linear approach to warfare”.22  Ett viktigt 
skäl till att man kan flytta fokus från ett 
utnötningsförfarande till effektbaserade 
attacker ligger i utvecklingen av preci-
sion vid flygbombning. Under det andra 
världskriget var radien inom vilken 50 % 
av bomberna träffade cirka 1000 meter. 
Idag är den reducerad till cirka 3 meter.23  

19  The Joint Warfighting Center, Pamphlet 7, Operational Implications of Effects-based Operations, United 
States Joint Forces Command, 2004-11-08 s 2.

20 Ibid, s 2.
21   Med PMESII-system menas “political, military, economic, social, infrastructure and information systems” 

i ett ”system av system”- sammanhang.
22  Ho, Joshua: The Advent of a New Way of War: Theory and Practice of Effects-based Operations, Institute 

of Defence and Strategic Studies, Singapore December 2003, s 2.
23  Cordesman, Anthony H: The Iraq War, Strategy Tactics and Military Lessons, Center for Strategic and 

International Studies, Washington 2003 s 258.
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Utvecklingen har accelererat under de 
senaste tio åren. Även under Kuwaitkriget 
1991 var frågan hur många företag som 
krävdes för att slå ut ett mål. Under Irakkri-
get 2003 var frågan snarare hur många mål 
som kunde förstöras vid varje företag.24  En 
stor fördel som denna utveckling har fört 
med sig är att risken för civila, oavsiktliga 
skador, kan minimeras.

Samtidigt är inte precision i sig till-
räckligt. Korrekta underrättelser och en 
förmåga att förstå vilka effekter som ger ett 
positivt bidrag till händelseutvecklingen 
är i sig minst lika viktigt som att med hög 
precision kunna träffa ett anfallsmål. Det 
gäller med andra ord inte bara att träffa ett 
mål, utan att träffa rätt mål.

Vilka metoder kan då användas för att 
uppnå de efterfrågade effekterna? I ett 
historiskt perspektiv menar Joshua Ho att 
de allierades ansträngningar att med flyg-
bombning förstöra den tyska ekonomin 
var ett försök att använda sig av EBO.25 

Flygstridskrafter har därför tidigt varit ett 
instrument som har uppfattats kunna ge ef-
fekt i ett vidare spektrum än bara genom en 
seger på slagfältet. Ett genomgående tema 
är samtidigt svårigheten att vara riktigt 
säker på vilken effekt flygbombningarna 
haft, inte minst på politiska beslut. Till 
skillnad från en konventionell markoffen-
siv, då terräng erövras och fiendens styrkor 
tvingas att lämna ett tidigare kontrollerat 
område, är insatserna av strategiska flyg-
stridskrafter betydligt mer svårbedömbara. 

Visserligen kan antalet utslagna mål beräk-
nas, men detta är ofta inte tillräckligt för att 
bedöma effekterna av insatserna. Liksom 
vid ett gerillakrig blir det därför i många 
fall mer fråga om en viljornas kamp än om 
reella, tydligt mätbara militära framgångar. 
Användning av flygstridskrafter kan också 
uppfattas som ett lockande politiskt makt-
medel i relation till att använda marktrupp. 
Ett markkrig kräver oftast tidsmässigt 
långa förberedelser i form av förflyttning 
av trupp till krisområdet. Detta förutsätter 
tidiga politiska beslut, vilket kan skapa en 
situation som minskar handlingsutrymmet 
för olika politiska vägval. Vid insatser av 
marktrupp måste detaljavgöranden i regel 
delegeras till de lokala militära befälhavar-
na. Riskerna för förluster som kan skapa 
inrikespolitiska problem, är också alltid 
närvarande. De politiska makthavarna 
riskerar därför att hamna i ett efterläge där 
de är bundna av den lokala militära utveck-
lingen. Utnyttjandet av flygstridskrafter 
är i hög grad befriade från dessa, från 
politisk sida, försvårande omständigheter. 
Riskerna för stora förluster är relativt små, 
samtidigt som kontrollen av målval och 
händelseutveckling kan ligga på en hög 
politisk nivå. Tiden från beslut till insats 
kan röra sig om dagar, samtidigt som det 
är lika enkelt att avbryta en pågående 
operation. Lockelsen att utnyttja flyg som 
ett politiskt maktmedel är därför ganska 
betydande, trots att det ibland kan finnas 
en osäkerhet om resultatet. 

24  Ibid, s 257.
25  Ho, Jushua: op cit, s 4.
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Inom USA:s flygvapen har det under och 
efter Kuwaitkriget växt fram en uppfatt-
ning om hur effekt bäst åstadkoms med 
flygbombning. Fram till Kuwaitkriget hade 
USA:s flygvapen i princip utvecklat två 
skilda huvudinriktningar, dels strategisk 
bombning som genomfördes av Strategic 
Air Command (SAC), dels taktisk och 
operativ bombning, med Tactical Air 
Command (TAC) som huvudman. SAC 
baserade sitt agerande på strategiska 
bombflygplan och interkontinentala robo-
tar beväpnade med kärnvapen. På detta sätt 
var SAC ett viktigt instrument inom ramen 
för avskräckning med kärnvapen under det 
kalla kriget. TAC å andra sidan fungerade 
istället som understöd till markstridskraf-
terna, antingen genom direkt flygunderstöd 
(Close Air Support, CAS) eller genom att 
angripa motståndarens underhållslinjer. 
Uppgiften var därmed fokuserad mot att 
påverka utvecklingen på slagfältet. Det 
fanns därför ett stort vakuum mellan SAC:s 
insatser med kärnvapen och det understöd 
till markstridskrafterna som var TAC:s 
huvuduppgift. Under Kuwaitkriget fylldes 
detta tomrum av strategisk flygbombning 
och precisionsvapen med konventionella 
stridsdelar enligt de idéer som den ameri-
kanske flygöversten John Warden föresprå-
kade. Även om flygkampanjen utvecklades 

mot att innehålla fler dimensioner än de 
som Warden föreslagit, fanns ändå hans 
grundidéer kvar i planeringen. Hans tankar 
är i hög grad baserade på visionen att det 
centrala i ett krig är att slå ut en motstånda-
res strategiska ledningsmöjligheter genom 
anfall på djupet. Resultatet blev att många 
företrädare inom det amerikanska flygvap-
net numera anser att det är bortkastade 
resurser att använda moderna flygplan för 
att bekämpa stridsvagnar. 26  

Under Kosovokriget förde chefen för 
USA:s flygstridskrafter i Europa, John 
Jumper, fram detta synsätt. Hans uppfatt-
ning delades av Michael Short som var 
chef för de flygstridskrafter (ACC – Air 
Component Commander) som tilldelades 
SACEUR. Wesley Clark menade att Mi-
losevics maktbas byggde på styrkan hos 
hans arméstridskrafter och att förluster hos 
dessa skulle tvinga honom att avbryta den 
etniska utrensningen i Kosovo.27 Short häv-
dade istället att man skulle bomba Belgrad 
med full kraft redan i första anfallsvågen 
för att slå ut Milosevics ledningsresurser 
och den civila infrastrukturen, allt i enlig-
het med de erfarenheter som gjordes under 
Gulf-kriget.28  Det fanns flera skäl till att 
detta inte var möjligt, bland annat de nega-
tiva opinioner som fanns hos befolkningen 
i många av NATO-staterna och som politi-

26  En sammanfattande beskrivning av amerikansk flygdoktrinutveckling med inriktning på Kuwaitkriget finns 
i  Mann, Edward C: Thunder and Lightning, Air University Press, Montgomery 1995. 

27  Clark, Wesley: Waging modern War, Public Affairs, New York 2001, första utgåvan s 183.
28  Daalder, Ivo H  och O’Hanlon, Michael E:  Winning Ugly, Brookings Institute Press,Washington 2000 

s 198.
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kerna måste hantera. Den frustration som 
detta skapade hos generalen Short har han 
givit uttryck för efter kriget.29

Denna diskussion tar sin utgångspunkt 
från uppfattningen om att insatser med 
flygstridskrafter alltid bör vara intensiva 
med parallella val av mål på det sätt som 
gjordes under Kuwaitkriget. Tony Mason 
menar dock att man även måste kunna 
använda flygstridskrafter på ett mer suc-
cessivt sätt och då i en interaktion med 
politiska och diplomatiska påtryckningar.30  
Ett sådant förfaringssätt kan jämföras med 
metoden tvångsmakt som tidigare har 
nämnts i denna redovisning. Införandet av 
begreppet EBO i USA innebär att en mer 
nyanserad syn på användningen av flyg-
stridskrafter har börjat att få inflytande. 

“Bombing to win”
Robert Pape har i sin bok Bombing to win 
– Airpower and Coercion in War försökt 
att analysera vilka flygbombningsmetoder 
som har använts.31 Hans studieobjekt är 
andra världskriget och flygbombningarna 
mot Tyskland och Japan, Koreakriget, 
Vietnamkriget och Kuwaitkriget. 

Den första strategi som Pape menar 

har använts är punishment. Denna metod 
syftar till att orsaka så mycket lidande för 
den civila befolkningen att det överstiger 
värdet av det som är konfliktens orsak. 
Den politiska ledningen tvingas därmed 
att ge upp och om politikerna vägrar, så 
kommer befolkningen att revoltera. De 
tyska flyganfallen med Zeppelinare och 
bombplan mot London 1917 är första 
gången som denna strategi tillämpades. 
De allierades flyganfall mot Tyskland och 
Japan under andra världskriget är enligt 
Pape andra exempel på punishment. Sam-
manfattningsvis skulle man kunna kalla 
detta för Douhet-modellen.32

En variant av punishment kallar Pape för 
risk. Denna strategi bygger på en successiv 
upptrappning av de civila kostnaderna. I 
detta fall måste det bli klart för motparten 
att det militära våldet kommer att upphöra 
direkt som de ställda kraven uppfylls. Det 
kan också finnas ett behov att göra uppehåll 
i de militära angreppen för att till exempel 
genomföra förhandlingar eller för att möj-
liggöra för motståndaren att reflektera över 
sin situation. Frågan om ”bombstopp” är 
en kontroversiell fråga, och i amerikanska 
militära kretsar menar man att sådana up-

29  I en intervju i Washington Post 1999-06-20 säger han; ”I hope the alliance will learn that before you drop 
the first bomb, or fire the first shot, we need to lock the political leaders up in a room and have them decide 
what the rules of engagement will be so they can provide the military with the proper guidance and latitude 
needed to prosecute the war…….As an airman, I´d have done this a whole lot differently than I was allowed 
to do. We could have done this differently. We should have done this differently”.

30  Mason,Tony:  “Rethinking the Conceptual Framework”, i Peter W Gray (red): Air Power 21, Challenges 
for the New Century, Stationary Office, Norwich 2000 s 221-227.

31  Pape, Robert: Bombing to win – Airpower and Coercion in War, Cornell University Press, New York 
1996. 

32  Ibid, s 59–69
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pehåll i angreppen i huvudsak ger negativa 
effekter.33  Under Kosovokonflikten blev det 
inte heller några avbrott i NATO:s flygan-
grepp trots att Milosevic ensidigt förklarade 
ett stopp för alla militära aktiviteter under 
firandet av påsken.34  

Den andra strategin är denial. I motsats 
till punishment och risk innehåller inte 
denial några särskilda ansträngningar 
för att skada det civila samhället. Istället 
fokuserar denna strategi på motståndarens 
militära förmåga. 

Pape redovisar också en tredje strategi 
som han kallar för decapitation.35  Denna 
strategi bygger i hög grad på de tankar om 
strategisk flygbombning som härstammar 
från den amerikanske flygöversten John 
Warden. Syftet med bombningarna är att 
slå mot en stats ledarskap och de telekom-
munikationer som den strategiska nivån 
kräver för att kunna leda försvarsansträng-
ningarna, med andra ord dekapitera, hals-
hugga, statsledningen från resten av landet. 
Om den centrala ledningen förhindras 
kommunicera med övriga delar av ett för-
svarssystem så kommer en systemkollaps 
att uppstå. Detta kan åstadkommas genom 
att en stark dominerande ledare som kan 
vara den pådrivande kraften för motståndet 
dödas, varvid andra, mer kompromissvil-

liga ledare kan ta över.36 
Enligt Papes uppfattning existerar 

mycket få fall då punishment har fungerat. 
Förhoppningarna med metoden är att den 
politiska ledningen skall ge upp eller att 
befolkningen skall göra revolt. Moderna 
stater har enligt Pape en hög smärttröskel 
vid de fall då betydelsefulla intressen står 
på spel. Konventionella stridsmedel förmår 
därför i regel inte åstadkomma tillräcklig 
skada för att tvinga fram eftergifter.37  Det 
finns inte heller några empiriska belägg 
för att en befolkning som utsätts för bomb-
ningar vänder sig mot sina ledare. Snarare, 
menar Pape, sluter sig befolkningen sam-
man inom nationen, mot yttre fiender.38  
Punishment och risk kan fungera om den 
angripne uppfattar att konfliktorsaken är av 
liten betydelse, medan den som angriper 
dels har en stor styrkeöverlägsenhet, dels 
anser att konflikten är av stor vikt.39 

Papes olika historiska analyser har 
främst använt sig av resultatet från USA:s 
bombningar under kriget i Korea, Vietnam 
och Kuwaitkriget. Gemensamt för alla 
dessa tillfällen är att de riktats mot stater 
som styrts av diktatorer och att utveck-
lingsnivån varit förhållandevis låg. Ingen 
fri press har heller kunnat sprida informa-
tion bland innevånarna. Syftet att få en 

33  Clark, Wesley: op cit, s 177
34  Daalder, Ivo H och O’Hanlon, Michael E: op cit, s 231 
35  Pape, Robert: op cit, s 79
36  Ibid, s 79-86 
37  Ibid, s 316 och s 22
38  Ibid, s 24-25
39  Ibid, s 21
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psykisk kollaps bland befolkningen eller 
att få igång uppror mot statsledningen har 
därmed visat sig vara fåfänga. I stort har 
civilbefolkningen inte låtit sig påverkas 
alls, trots alla umbäranden. I The Sword 
and the Olive40 ger Martin van Creveld en 
delvis annan bild vid en jämförelse med 
Iraks insats mot Israel under Kuwaitkri-
get. I ett land som var vant vid militära 
framgångar framstod Saddam Husseins 
scudmissiler som ett psykologiskt mycket 
svårhanterligt hot. Insatsen av 39-40 ro-
botar med totalt cirka 10 tons vapenlast, 
lika mycket som två attackflygplan kan 
föra med sig, stoppade nästan allt civilt 
liv i Israel. Inte på grund av antalet döda, 
totalt avled tre människor, utan på grund 
av den psykologiska effekt som robotat-
tackerna fick. Orsaken till denna påverkan 
är flera och en del kan också bara förstås 
i ett israeliskt perspektiv. Ändå bör man 
nog fundera över hur känsligt ett utvecklat 
västerländskt land kan vara för yttre hot. 
När vi avfärdar flygbombningars effekt, då 
de satts in mot länder som styrs av dikta-
torer och med en befolkning vars vardag 
är ett enda långt umbärande, kanske vi väl 
mycket bortser från den psykologiska ef-
fekt som kan uppstå i ett demokratiskt land. 
Om vi till detta lägger en situation då kon-
flikten inte handlar om vitala värden och 
ickekonventionella vapen som kemiska 
och bakteriologiska vapen används, kan 
effekten bli helt annorlunda. Samtidigt går 

det heller inte bortse från att en sådan insats 
kan bidra till att ena en nation. Attentatet 
mot World Trade Center skulle kunna vara 
ett exempel.

Ett annat skäl till varför bombningar av 
civilbefolkningen inte får framgång kan 
bero på att många politiker, särskilt i dik-
taturer, är mer oroade över att förlora den 
militära styrka med vars hjälp de innehar 
makt, än att bekymra sig över de umbä-
rande som deras befolkning drabbas av. 
Ett skäl skulle vara att förlusten av militär 
styrka omedelbart kan påverka möjlighe-
terna att styra landet.41  Under Kuwaitkri-
get 1991 var också Saddam Hussein noga 
med att försöka undvika en situation där 
hans mest lojala och välutrustade styrkor, 
det republikanska gardet, sattes in i direkta 
strider mot FN-alliansen. Efter krigsslutet 
kunde han också använda dessa förband 
för att slå ner det kurdiska upproret i norra 
Irak och Shia-muslimernas revolt i de 
södra delarna. 

Massmedias närvaro i en konflikt, vilket 
är en alltmer betydande faktor idag, och 
deras presentation av eventuella dödade 
och skadade civila kan skapa negativa 
opinioner på hemmaplan. Detta förhål-
lande kan leda till inskränkningar i mål-
valet. Bombningen av skyddsrummet i 
Bagdad under Kuwaitkriget 1991 innebar 
i princip att alla flyginsatser mot Bagdad 
inställdes under nio dagar och att Powell 
och Schwarzkopf personligen skulle god-

40  van Crefeld, Martin: The Sword and the Olive, Public Affairs,  New York 1998 s 330
41  Pape, Robert: op cit, s 27 
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känna alla bombföretag mot den irakiska 
huvudstaden.42 

Inte heller decapitation har stora chanser 
att lyckas enligt Pape. Dels är det svårt 
att döda centrala individer i en politisk 
ledning, dels är regeringar svåra att störta 
genom insatser som iscensätts utanför en 
stat. Skulle det sistnämnda lyckas, kan 
angriparen ändå aldrig vara säker på att 
det nya ledarskiktet kommer att ge efter 
för de ställda kraven. Erfarenheterna från 
Irakkriget 2003 visar också på hur svårt det 
kan vara att synkronisera underrättelsein-
hämtning och vapeninsats inom ramen för 
den korta tidsrymd som det ofta är fråga 
om. Vid anfallet mot Saddam Hussein i 
början av kriget tog det bara tre timmar 
från underrättelseinhämtning till att at-
tacken genomfördes. Den 7 april hade tiden 
nedgått till häpnadsväckande 45 minuter. 
Ändå klarade sig den irakiske diktatorn.43  
I dessa båda fall kan det ju också vara så 
enkelt att underrättelserna var fel. Fram-
gången för precisionsbombning är i hög 
grad beroende av hur bra underlaget för 
besluten är. 

Användningen av denial kan däremot 
vara ett framgångsrikt koncept enligt 
Pape. Det exempel han lyfter fram är Li-
nebacker I och II under Vietnamkriget.44  

Under denna flygoperation lyckades USA 
stoppa en vietnamesisk markoffensiv ge-
nom intensiva anfall mot vietnamesernas 
markstridsförband och det underhåll dessa 
var beroende av. Pape menar samtidigt att 
det inte alltid räcker med denial för att 
lyckas. Ibland måste motståndaren grund-
ligt besegras för att ge upp.45  För att lyckas 
med denial krävs att det militära trycket 
upprätthålls ända tills ett avgörande har 
uppnåtts. En angripare måste också förfoga 
över stora resurser för att lyckas.46  Det är 
samtidigt inte alltid så enkelt att med flyg-
stridskrafter anfalla markförband, särskilt 
om dessa inte är inblandade i markstrider 
utan kan sprida sig och söka gömställen. 
När Wesley Clark under planeringen inför 
Kosovokriget, i rollen som SACEUR, 
ville att de amerikanska flygförbanden 
skulle angripa serbiska markstridskrafter 
svarade John Jumper: ”Sir, we´re just not 
very good at plinking tanks.”47   NATO fick 
också problem med denna uppgift. Ett skäl 
var att flygförbanden inte fick flyga lägre 
än 15 000 fot för att undvika det serbiska 
luftvärnet.48  Ett annat var att det under 
de inledande veckorna inte fanns några 
markförband som kunde peka ut mål för 
de laserstyrda bomber som användes. Re-
sultatet blev i huvudsak ineffektiva flygin-

42  Olsen, John Andreas: Strategic Air Power in Desert Storm, Frank Cass, London 2003 s 253.
43  Cordesman, Anthony H: op cit, s 281.
44  Pape, Robert: op cit, s 195-197.
45  Ibid, s 316.
46  Ibid, 33-34
47  Clark,Wesley: op cit, s 123 
48  Lambeth, Benjamin S: op cit, s 137.
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satser mot de serbiska markförbanden.49 En 
annan faktor som måste beaktas vid denna 
typ av flygföretag är terrängens utseende. 
Under Kuwaitkriget 1991 ägde ett slag rum 
vid Al Khafji. Vid denna sammandrabb-
ning utsattes de irakiska markförbanden 
för intensiva flygattacker i samverkan 
med markförband från USA. Resultatet 
blev att nästan 600 irakiska stridsfordon 
förstördes. Slaget ägde dock rum i en 
öken där förbanden var väl synliga, bland 
annat för sensorer som fanns ombord på 
de JSTARS flygplan som användes. De 
irakiska förbanden kunde därför lätt upp-
täckas och bekämpas. Detta kan jämföras 
med det slag som ägde rum under perioden 
26 maj till 9 juni under Kosovokriget. 
UCK-gerillan inledde stridigheterna med 
att gå till anfall mot serbiska förband vid 
berget Pastrik med stöd av forward air 
controllers (FAC) ur NATO som kunde 
leda in attackflyg. Detta område i Kosovo 
gränsar till Albanien och är mycket ber-
gigt och svårtillgängligt. Efter inledande 
framgångar för UCK fick man problem 
med serbernas motstånd och motanfall. 
NATO satte in intensiva flyganfall, un-
der 1 juni flögs cirka 150 företag. Ändå 
lyckades man inte få serbernas motstånd att 

bryta samman. Efteråt har det funnits olika 
uppfattningar om vilken effekt NATO:s 
flygbombningar hade, men mycket tyder 
på att verkan blev begränsad. Bombning-
arna hindrade serberna från att driva bort 
UCK från området, men bröt inte ner deras 
försvar och motståndsvilja.50  

Mekanismer
Förutom vilka metoder som används för att 
uppnå effekt kan det också vara nödvän-
digt att analysera vilka mekanismer som 
åstadkommer olika effekter. Robert Pape 
menar att det finns ett samband mellan 
följande faktorer: 51

Force – Targets  – Mechanism – Political 
Change
Detta betyder att det måste finnas en för-
ståelse för hur beslut tas och även hur den 
psykologiska processen fungerar hos en 
motståndare.52  Man kan också beskriva 
det som att förstå dynamiken i motpartens 
samhälle eller kultur. Daniel Byman och 
Matthew Waxman menar att det finns två 
faktorer man måste ta hänsyn till i detta 
avseende.53  Den första är motpartens pres-
sure points, med andra ord förhållanden 
i dennes samhälle som är känsliga för 

49  Narduli, Bruce R  m fl: Disjointed War – Military Operation in Kosovo 1999, RAND, Arroyo Center,  
Santa Monica 2002 s 5. 

50  Forage, Paul C:“The Battle for Mount Pastrik”, Slavic Military Studies, vol 14, nr 4,  December 2001, 

51  Pape, Robert: op cit, s 56.
52  Lambert, A.P.N ”Air Power and Coercion” i John Andreas Olsen (red): From Manoeuvre Warfare to Kosovo, 

The Royal Norwegian Air Force Academy 2001, s 237.
53  Byman, Daniel och Waxman, Matthew: Dynamics of Coercion, Cambridge University Press, Cambridge 

2002.
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påtryckningar och hot och som kan leda 
till politiska förändringar. Det är då viktigt 
att inte bara fokusera på områden som är 
viktiga för en motståndare, utan även på 
de områden som denne inte kan skydda 
mot påverkan. I en demokrati är det till 
exempel i princip omöjligt för den politiska 
ledningen att förhindra massmedia att 
framföra kritik. Den massmediala oppo-
sitionen mot Vietnamkriget gjorde att det 
nationella stödet försvagades och bidrog 
därmed till att optionen för fortsatta mili-
tära insatser inte framstod som en möjlig 
politisk handlingslinje. 

Vid NATO-bombningarna mot serbiska 
mål i september 1995 lyckades man hitta 
dessa pressure points som gjorde att Mi-
losevic gav efter och att Daytonförhand-
lingarna kunde börja. Kombinationen av 
att Serbien ville få bort FN-sanktioner 
som höll på att utarma landet, tillsam-
mans med de framgångar som muslimska 
och kroatiska styrkor hade i Banja Luka, 
gjorde att NATO-bombningarna fram-
bringade just sådana pressure points att 
Serbien och Milosevic gav efter. De för-
handlingarna som pågick under ledning 
av Richard Holbrooke gav samtidigt det 
dialogutrymme som gjorde eftergifter 

möjliga.54 Men det var inte bara serberna 
som pressades till förhandlingsbordet vid 
detta tillfälle. Även muslimerna i Bosnien 
valde att börja förhandla under hotet om 
att NATO:s bombningar skulle sluta innan 
de uppnått sina mål.55 

Den andra faktorn som Byman och 
Waxman menar är viktig är escalation 
dominance.56  Den bygger på idén om 
att det är mycket ovanligt med en envägs 
maktrelation i en konflikt, särkilt då det 
gäller fredsfrämjande insatser. I de flesta 
situationer kommer båda parter i en konflikt 
att både utdela hot och utsättas för hot.57 

Det är därför viktigt att ta kontroll över 
utvecklingen genom att försöka uppnå en 
escalation dominance, vilken kan beskri-
vas som en förmåga att öka kostnaderna 
för en motståndare utan att denne kan vidta 
motåtgärder.58  Serbien hade till exempel 
små möjligheter att vidta några motåtgär-
der för att förhindra NATO:s eskalation av 
flygoffensiven under Kosovokriget. Inte 
heller hade man några motdrag till det 
växande politiska samförståndet mellan 
NATO, EU och Ryssland.

I detta sammanhang är det också viktigt 
att förstå betydelsen av den synergi som 
finns mellan olika insatser i en fredsfräm-

54  Jakobsen, Peter Viggo: Western use of Coercive Diplomacy after the Cold War, MacMillan Press, London 
1998 s 102-103

55  Burg, Stephen L: “Coercive Diplomacy in Bosnia” i Art, Robert J och Cronin, M (red): The United States 
and Coercive Diplomacy, United Institute of Peace, Washington 2003 s 67

56  Byman, Daniel  och Waxman, Matthew: op cit, s 30.
57  Freedman, Lawrence: ”Strategic Coercion”, i Freedman, Lawrence (red):  Strategic Coercion – Concept 

and Cases, Oxford University Press, Oxford 1998 s 13.
58  Byman, Daniel  och Waxman, Matthew: op cit, s 30.
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jande operation. En analys, var för sig, 
av de medel som används i en konflikt, 
kan leda till att varje insats riskerar att 
uppfattas som inadekvat. Under 78 da-
gar bombades Serbien i en flygoffensiv 
som mot slutet innehöll mellan 500-1000 
flygföretag/dygn samtidigt som en upp-
byggnad av marktrupper i Makedonien 
och Albanien så småningom skapade ett 
hot om en markoffensiv. Ändå blev det 
inte den militära insatsen som på egen 
hand framkallade ett slut på den öppna 
konflikten. Enligt generallöjtnant Michael 
Jackson var Rysslands besked till Milose-
vic 2 juni att de inte stödde Serbien utan 
stod på samma sida som NATO avgörande 
för Milosevics beslut att ge upp: ”…the 
single event that appeared to me to have the 
greatest significance in ending the war.”59  
Det är samtidigt rimligt att anta att ett ryskt 
utspel före konfliktens början eller efter ett 
par dagars bombningar, inte fått den effekt 
som Michael Jackson beskriver. Kosovos 
symbolvärde för den serbiska nationen var 
alltför stor för att Milosevic utan vidare 
kunde ge efter.60  Det verkar således ha va-
rit samspelet mellan de militära insatserna 
och de diplomatiska utspelen som ledde 
fram till att Milosevic gav upp. Denna 
uppfattning har också Wesley Clark givit 
uttryck för. I en diskussion med dåvarande 
amerikanske utrikesministern Madeleine 

Albright under Kosovokonflikten, insåg 
Clark att konflikten hade börjat med att 
den militära styrkeuppladdningen hade 
använts för att öka argumentationskraften 
i de diplomatiska ansträngningarna. Efter 
det att bombningarna börjat, var förhål-
landena omvända. Nu var det diplomaterna 
som bidrog till att förstärka effekten av den 
militära vapeninsatsen.61

Kort stand-off
I årsredovisningen från 2004 framförs 
uppfattningen att flygstridskrafterna skall 
kunna utföra markmålsbekämpning med 
kort stand-off. Detta innebär att de vapen 
som används inte har en egen förmåga att 
förflytta sig över långa sträckor. En kon-
sekvens är att dessa kommer att släppas 
från vapenbäraren på ett kort horisontellt 
avstånd från målet. Det vertikala avståndet, 
med andra ord flyghöjden, har i princip 
inga begränsningar vad avser styrda va-
pen. Exempel på denna typ av vapen är 
den laserstyrda bomben GBU-12 (Guided 
Bomb Unit-12)62. Generellt sett kan man 
säga att ju närmare målet en vapenbärare 
måste agera, desto större blir riskerna för 
bekämpning från motståndaren. Samtidigt 
innebär ett minskat avstånd också att möj-
ligheterna till en visuell målidentifiering 
ökar, vilket i sin tur minskar risken för att 
fel mål bekämpas. Under Kosovokriget 

59  Ibid, s 116.
60 Hosmer, Stephen T: The Conflict over Kosovo – Why Milosevic decided to settle when he did  

RAND, Santa Monica 2001 s 124.
61 Clark, Wesley: op cit, s 253–254
62  Guided Bomb Unit-12. Detta är en 250 kg laserstyrd bomb.
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försökte NATO reducera risken för be-
kämpning av luftvärn genom att inte flyga 
lägre än 15 000 fot. På detta sätt kunde 
även vapen med kort stand-off användas. 
Nackdelen var att den höga flyghöjden 
gjorde att det blev mycket svårt att hitta 
och identifiera mindre mål, exempelvis 
serbiska markstridskrafter och att risken 
för oavsiktlig bekämpning av civila ökade. 
Den höga flyghöjden innebar också att 
tiden från fällning av vapenlasten till att 
bomberna träffade målet blev förhål-
landevis lång. Detta var ett av skälen till 
varför det civila passagerartåget vid Jusna 
Morava blev attackerat. När flygföraren 
släppte sina bomber fanns det inget tåg på 
bron. Detta var på väg, men dolt i en tunnel 
i närheten av bron.

Ett sätt att lösa problemet med 
identifiering är en samverkan 
mellan marktrupp som identifie-
rar och belyser de mål som skall 
attackeras. Detta tar samtidigt 
inte bort problemet med hög 
flyghöjd och den långa tiden det 
tar för en bomb att falla innan 
den når målet.

Slutsatser
Genomförandet av fredsfräm-
jande insatser skiljer sig från 
försvaret av det egna territoriet 
på flera sätt. Den mest grundläg-
gande skillnaden är att medan 
ett försvar av det egna landet, i 
ett snävt nationellt perspektiv, 

gäller existentiella värden så är det oftast 
inte lika mycket som står på spel i en 
fredsfrämjande insats. Medan ett anfall 
mot fosterlandet i de flesta fall enar en na-
tion kan ett deltagande i en fredsfrämjande 
insats istället skapa en politisk splittring. 
Olika grupper i samhället kan ha olika 
uppfattningar om Sverige skall delta eller 
ej, men även på vilket sätt som det skall 
ske. Insatserna kommer i många fall att ske 
i ett politiskt sammanhang som kan leda 
till att ett deltagande kommer att styras 
av Rules of engagements som kan verka 
hämmande på den militära effektiviteten. 
Det kan också finnas en vilja från den po-
litiska ledningen att detaljstyra till exempel 
målval. I många fall kan också de politiska 
riktlinjerna vara kompromisser mellan de 
stater som deltar i operationen.

Ett annat viktigt ingångsvärde är att 

Guided Bomb Unit-12 
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de militära insatserna syftar till att åstad-
komma politiska effekter. Det finns därmed 
ett stort behov av en interaktion mellan den 
politiska ledningen och den militära. Denna 
effekt kan åstadkommas på flera olika sätt, 
men acceptansen för civila skadade och 
döda som ett resultat av militära insatser är 
generellt sett mycket låg. Den militära pla-
neringen måste därför ta hänsyn till denna 
faktor, samtidigt som det finns en risk att 
en skrupelfri motståndare utnyttjar detta 
genom att till exempel förlägga militära 
installationer i civila bostadshus.

Strävan efter att åstadkomma politiska 
effekter med hjälp av militära medel kräver 
en nära samverkan mellan den politiska 
nivån och den militära organisationen. 
I en konflikt blir det naturligt att även 
politiska beslut blir delar av det operativa 
genomförandet. Interaktionen mellan po-
litiker och militärer blir på detta sätt en 
nödvändig del i den militära planeringen 
och genomförandet.

För att uppnå optimal effekt krävs också 
en omfattande underrättelsetjänst och där 
hela kedjan upptäckt – inhämtning – analys 
– bearbetning – delgivning måste fungera. 
Hela denna process måste kunna ske under 
tidspress och med ett högt krav på att det 
är korrekta underrättelser som förmedlas. 
Det räcker inte att träffa ett mål med hög 
precision, det måste också vara det mål 
som ger den eftersträvade effekten.  

Norska erfarenheter63

Bakgrund
Utvecklingen i det norska flygvapnet har 
i hög grad påverkats av de insatser som 
gjorts i Kosovo 1999 och i Afghanistan 
2002-2003.

Norge deltog i Kosovo med stridsflyg-
planet F-16, men löste enbart uppgiften 
Combat Air Patrol (CAP). Betydelsen av 
denna insats var mycket begränsad, efter-
som det serbiska flygvapnet i huvudsak 
var inaktivt. Efter Kosovokriget fördes 
det fram synpunkter mot Norges val att 
enbart delta inom ramen för en luftför-
svarsuppgift från flera olika håll inom 
NATO och från militära kretsar i USA. 
Behovet av att lösa luftförsvarsuppgifter 
menade man, var mycket begränsat och 
därmed inte särskilt efterfrågat. Istället 
ville man ha hjälp med att bekämpa mark-
mål med flygstridskrafter. Denna åsikt 
har bidragit till den inriktning som idag 
präglar det norska flygvapnet. Kravet på 
markmålskapacitet har även kommit från 
den politiska nivån och har följts upp i de 
investeringsplaner som finns idag. Norge 
har angivit att man kan delta med upp 
till 12 F-16 i en internationell operation 
med förmåga till markmålsbekämpning. 
Uppgiften att bekämpa markmål har där-
för fått en central betydelse i det norska 
flygvapnet. Samtidigt är uppgiften inte ny 
i Norge.64 Den laserstyrda GBU-12 har 

63  Uppgifterna bygger på intervjuer med överstelöjtnant Ole Asbjorn Solberg och major Geir Ödegaard från 
norska flygvapnet.

64 Ole Asbjorn Solberg; Under förberedelserna inför insatsen i Afghanistan var Solberg sektionschef för Fag-
gruppe Kampfly vid Luftoperativt Inspektorat. Uppgiften var att koordinera förberedelserna och ansvara 
för att stridsdugliga flygplan ställdes till det norska Fellesoperativa hovedkvarterets, FOHK, förfogande.
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också funnits i det norska flygvapnet sedan 
några år.65  Den stora skillnaden är att alla 
flygförare numera skall kunna delta i denna 
typ av flygföretag och där förmåga att ut-
nyttja GBU-12 är central. Numera har alla 
flygförare fått utbildning och är certifierade 
genom norsk försorg. Anskaffningen av 
markmålsvapen har i Norge kopplats till 
en användning i internationella konflikter, 
såväl som för bruk inom det nationella 
försvaret. Den norska armén har i flera 
avseenden varit pådrivande.

Även om den norska insatsen i Kosovo 
var begränsad blev den ändå ett första 
steg mot en mer effektiv organisation för 
att delta i internationella operationer. Del-
tagandet i Kosovo visade att den tidigare 
planeringen hade vissa brister. Den var till 
exempel inte tillräckligt flexibel i relation 
till de olika krav som en basering i skilda 
konfliktområden kräver. Rotationen av 
flygförare var heller inte ändamålsenlig, 
då den utgick från att samme flygförare 
skulle stanna under hela operationen och 
att problem skulle lösas ad hoc. Övningar 
med flygföretag som pågår under många 
timmar med flera lufttankningar hade 
inte genomförts. Deltagandet i Kosovo 
gav insikten om behovet av att politiker 
och militärledning tydligt, i bland annat 
massmedia, stod upp bakom beslutet att 
göra en militär insats. Frågan om hur 
hemmavarande familjer bäst skulle stöttas 
aktualiserades också. Kosovo ledde även 

fram till en mental omställning i det norska 
flygvapnet, där insikten om att risken för 
att bli insatt i verkliga konflikter med kort 
varsel faktiskt var reell. Detta har bidragit 
till en ökad yrkesstolthet och mer allvar vid 
genomförande av all verksamhet. Samti-
digt visade också insatsen i Kosovo att den 
norska flygförarkompetensen för att lösa 
luftförsvarsuppgiften var fullt tillräcklig. 
Det fanns med andra ord en god kompe-
tensbas att bygga vidare på efter 1999.

Tilldelningen av den totala flygtiden 
för de norska flygförarna är idag 180 
flygtimmar årligen. Denna flygtid uppfat-
tas i flygförarkretsar vara i minsta laget, 
särskilt om både luftförsvarsrollen och 
markmålsbekämpning skall kunna ge-
nomföras. Ett behov av 210-220 timmar 
har diskuterats. 

En erfarenhet som växt fram efter Nor-
ges deltagande i Kosovo och Afghanistan 
är förhållandet till frivilligheten att delta. 
Under Kosovokonflikten var det en frivil-
lighet, baserat på kontraktskrivning, som 
gällde för den militära personalen. Erfa-
renheterna har inte varit odelat positiva 
med denna form av rekrytering varför 
stortinget under sommaren 2004 beslutade 
att allt deltagande i internationella opera-
tioner skall betraktas som en del av den 
ordinarie tjänstgöringen. Det har varit en 
del debatt om denna fråga innan beslutet 
togs, men nu är uppfattningen generellt sett 
enbart positiv. Beslutet innebär att bördan 

65 Geir Ödegaard; Under insatsen i Afghanistan var Ödegaard chef för den norska flygstyrkan under de tre 
sista månaderna av operationen. Han var samtidigt ställföreträdande chef för European Participating Air 
Forces EPAF. Han har flygförarutbildning på F-16.
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att genomföra internationella operationer 
fördelas lika bland alla anställda samt 
att beslutet att delta inte längre behöver 
tas ”vid middagsbordet” utan flyttas till 
politikerna i stortinget. Det är inte längre 
en situation där officerare deltar frivilligt. 
Istället är det en militär organisation som 
kollektivt löser de uppgifter som politi-
kerna kräver och som dessa då också måste 
ta ett politiskt ansvar för. 

Erfarenheter från Afghanistan
Som ett resultat av att NATO utlöste artikel 
5 efter terrorangreppet mot World Trade 
Center fick Norge en förfrågan från USA 
om att delta i Afghanistan inom ramen 
för operation Enduring Freedom. Norge 
anmälde att de kunde delta med special-
förband samt C-130 och F-16. 

Det norska F-16-förbandet var base-
rat på Ganci Air Base i Manas utanför 
huvudstaden Bisjkek i Kirgizistan som 
en del av 376 Air Expeditionary Wing 
(AEW). Landningsbanan delades med 
Manas internationella flygplats. Den del 
där de norska flygplanen var uppställda 
ingick i en militärbas som organiserades 
och bevakades av USA, men där norska 
säkerhetsförband ingick. 

Operationen genomfördes under speci-
ella förhållanden, med bland annat långa 
anflygningsvägar till målområdet. Det hu-
vudsakliga operationsområdet var beläget 
i södra Afghanistan, cirka 1500 kilometer 
från den flygbas varifrån man opererade. 
Det kan jämföras med en situation där ett 
svenskt flygföretag startar i Stockholm 
och skall lösa uppgifter i norra Italien och 

sedan flyga tillbaka igen. Flygrutten från 
Bishek passerade dessutom bergsmassiv 
med toppar på över 7 000 meter. 

Norge, Danmark och Holland ingick i 
European Participating Air Forces (EPAF) 
och samarbetade under operationen som 
för Norges del pågick under sex måna-
der mellan 2002-10-01 och 2003-03-31. 
Samarbetet underlättades av att samma 
flygplanstyp användes. Tekniska arbeten 
fram till 300 timmars huvudservice kunde 
utföras tillsammans i Kirgizistan, men 
arbetet skulle hela tiden godkännas av en 
certifierad tekniker från det land som an-
svarade för det aktuella flygplanet. Under 
genomförandet av operationen fick flyg-
plan som närmade sig 300 timmar flygas 
till Norge vilket innebar att motsvarande 
antal fick tillföras. Detta var en tämligen 
omfattande logistik operation. Insatsen i 
Afghanistan innebar därför ett stort tryck 
på flygunderhållsorganisationen. Det tog 
också lång tid efter att operationen avslu-
tats, innan kraven på flygplansunderhållet 
i Norge var tillbaka på normal nivå. Några 
direkta konsekvenser för övrig verksam-
het inom det norska flygvapnet har inte 
iakttagits. Bland annat kunde den natio-
nella flygtidsproduktionen upprätthållas. 
Balansering och prioriteringar blev dock 
nödvändiga

Målvalsprocessen var upplagd på att 
varje deltagande stat hade sina egna ROE 
som var utarbetade av de deltagande sta-
ternas försvarsmakter och justerade och 
godkända av respektive försvarsdeparte-
ment. Att varje stat hade sina egna ROE 
skapade inledande friktioner, men detta 
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kom att rättas till efterhand. Alla mål som 
var planerade på förhand skulle godkännas 
av det norska Fellesoperativa hovedkvar-
teret (FOHK) för att kontrollera att de 
befann sig inom ramen för norska ROE.  
Vid tveksamheter skulle beslutet lyftas 
till den politiska nivån. Mål som inte var 
planerade i förväg utan ”dök upp” under 
ett flygföretag hanterades inom ramen för 
gällande ROE.66 De norska förbanden an-
vändes bara mot ”uppdykande” mål. 

Om en markstyrka från USA eller 
inom koalitionen, upptäckte eller fick 
stridskontakt med talibaner och ville ha 
flygunderstöd, kallades detta ”uppdykande 
mål”. Denna markstyrka kunde bestå av 
specialförband. Insatsen mot ett sådant 
”uppdykande mål” leddes från Air Support 
Operation Center (ASOC) i Baghram, Af-
ghanistan. I ASOC satt norska representan-
ter som värderade situationen på marken, 
jämförde den med ROE och godkände 
därefter en vapeninsats av norskt flyg. 
Det fanns med andra ord ingen politisk 
inblandning i denna process eftersom det 
var ”uppdykande” mål. Om det däremot 
gällt en förhandsplanering av insatser 
mot exempelvis byar, så är det troligt att 
det krävts politiskt godkännande vid varje 
enskilt tillfälle.

Varje företag innebar normalt en flygtid 
på 5,5 till 8 timmar. Detta krävde återkom-
mande lufttankningar. Den långa flygtiden 

uppstod bland annat på grund av de långa 
anflygningstiderna till målområdet. De tre 
staterna i EPAF genomförde tillsammans 
också en form av beredskap i luften 12 av 
dygnets 24 timmar. Varje företag bestod 
av en rote som uppehöll sig 2-3 timmar 
över tilldelat ansvarsområde. Om något 
inträffade på marken kunde markstyrkorna 
snabbt få understöd. En annan form av 
uppdrag var dedicated CAS (DCAS) där 
flygenheterna skulle ge stöd till en sär-
skild operation på marken, till exempel 
en truppförflyttning, men också skydda 
helikopter- eller flygtransporter.

Övervakningen av luftrummet skedde 
med hjälp av AWACS. Någon stridsled-
ning gjordes dock inte från dessa flygande 
radarstationer. Flygföretagen tilldelades 
ett visst luftrum, en ”box”, där de kunde 
flyga fritt och avvakta information om 
”uppdykande mål” från de markförband 
som opererade i området. På grund av att 
det inte förekom något lufthot fanns inte 
AWACS ständigt i luften. I vissa fall kunde 
AWACS användas som en länkstation för 
radiokommunikation mellan ett flygföretag 
och markförband. 

Alla mål belystes från laserpekare på 
flygplanen för att styra GBU-12-bom-
berna. Markförbanden markerade enbart 
målen via Forward Air Controllers (FAC).  
Mellan FAC och flygförarna fanns radio-
kommunikation. Invisning av bomberna 

66 I samband med skapandet av NATO och det amerikanska vapenhjälpsprogrammet ställdes krav på jakt-
bombförmåga vilket uppfylldes med stora leveranser av F-84 Thunderjet. Härigenom fick bl a Norge under 
1950-talet utbildning i och erfarenhet av markmålsbekämpning, allt ifrån CAS till offensivt luftförsvar i 
form av basbekämpning. Wennerholm, Bertil: Fjärde starkaste flygvapnet i världen, Försvarshögskolan, 
Stockholm, 2005 s 96, 102,172-176, 200-206
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mot målen gjordes av flygförarna med 
hjälp av en kapsel med laserpekare som 
hängde på flygplanen. På nätterna använ-
des en form av laserpekare för att markera 
mål vilka flygförarna kunde se med hjälp 
av bildförstärkare. Under operationen i Af-
ghanistan gjordes tre vapeninsatser, varav 
två under mörker. De sistnämnda hade i 
princip varit omöjliga om flygförarna inte 
haft tillgång till bildförstärkare. Särskilt 
mycket nytta hade man av att kunna kon-
trollera och se terrängen under mörker, 
men även var övriga flygplan i närområdet 
befann sig.

Flygningarna genomfördes ofta på hög 
höjd. De exakta höjderna för vapenle-
veranser beskrevs i Special Instructions 
(SPINS). Dessa uppgifter är hemliga men 
det fanns en strävan att flyga ovanför räck-
vidden från eldhandvapen. Ett uppträdande 
på 10 000 fot och över betraktades som 
relativt säker flyghöjd. Ett riskmoment 
var att flygningarna ägde rum över öds-
liga bergsområden där flygräddningen 
hade svårt att verka. Norska flygvapnet 
har också accepterat en högre risknivå 
vid internationella insatser jämfört med 
nationella övningar.

Genomförandet av markmålsbekämpning 
har visat sig ställa stora krav på förberedel-
serna. Det har också visat sig att flygförarna 
ensamma har haft svårt att klara alla de 
förberedelser som är nödvändiga. Norska 
flygvapnet har därför beslutat att införa 
en ny yrkeskategori, mission support, vars 
uppgift är att på divisionen ge flygförarna 
stöd i planerandet av ett företag. 

Första gången som norska flygplan 

släppte bomber under Enduring Freedom 
blev det en ganska stor uppståndelse i 
massmedia. Den politiska ledningen gav 
dock ett tydligt stöd till insatsen och 
hänvisade bland annat till det FN-mandat 
som låg bakom operationen. Efter detta 
minskade mediatrycket. De två efterföl-
jande insatserna väckte i princip ingen 
uppmärksamhet alls. Känslan av ett tydligt 
stöd från den politiska och militära led-
ningen uppfattades som mycket positivt av 
det insatta flygförbandet och kan ses som 
en förutsättning för att ett förband som är 
insatt i en operation skall kunna klara svåra 
påfrestningar. 

Under insatsen i Afghanistan genomför-
des ett system med sex veckors rotation 
i nio-mannateam. Detta krävde att alla 
flygförare som deltog var tvungna att ha 
förmåga att genomföra alla de uppgifter 
som ingick i operationen. I stort sett ian-
språktogs samtliga flygförare i norska flyg-
vapnet för att bemanningen skulle kunna 
upprätthållas i Afghanistan. Det fanns en 
strävan att alla flygförare i ett team skall 
komma från samma division, men kompe-
tensen var styrande. Valet av sex-veckors 
rotation fungerande bra, men antagligen 
skulle även en rotation var tredje månad 
kunna vara acceptabel.

En erfarenhet är vikten av att få ett stöd 
för den hemmavarande familjen. Det är 
angeläget att familjen bistås under en insats 
både rent personligt, men även genom att 
den politiska ledningen är tydlig i sitt stöd 
för att skapa en positiv hemmaopinion. För 
att skydda familjerna namnges inte heller 
de flygförare som deltar.
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Slutsatser
De norska erfarenheterna är i huvudsak 
positiva. Man klarade av att lösa tilldelade 
uppgifter och bemanna förbanden med 
kompetent personal. 

De uppgifter som flygoperationen i Af-
ghanistan skulle lösa klarade inte Norge 
av på egen hand. Istället genomfördes 
verksamheten tillsammans med Danmark 
och Nederländerna. Det faktum att dessa 
tre stater använder samma typ av flygplan 
underlättade genomförandet vad gäller 
bland annat det tekniska underhållet där 
det skedde en samverkan mellan de tre 
inblandade staternas tekniska personal.

De speciella förhållanden som gällde i 
Afghanistan krävde lufttankning för att ett 
flygföretag skulle kunna genomföras. Sam-
tidigt användes lufttankning också frekvent 
under Norges deltagande i Kosovo, trots att 
anflygningstiderna var betydligt kortare. 
Det finns därför en tendens till att varje 
flygföretag i fredsfrämjande insatser blir 
tidsmässigt långa, oavsett anflygningstid 
till operationsområdet. Förmågan till luft-
tankning är därför en viktig funktion vid 
ett deltagande i internationell konflikt-
hantering.  

Uppgifter att genomföra markmåls-
bekämpning krävde att norska politiker 
engagerades, bland annat för att godkänna 
de ROE som utarbetades. Kraven på att 
förhandsplanering av anfallsmål skulle 
bestämmas i Norge innebar att operativa 
beslut, i vissa fall, skulle behövas lyftas 
till den politiska nivån. 

Legala konsekvenser, i denna typ av in-
sats, måste särskilt analyseras, bland annat 
vad gäller relationen till ROE. Ansvars-
förhållanden måste vara mycket tydliga. 
Inte minst mellan den som fäller en bomb 
och den som pekar ut ett mål om dessa är 
olika aktörer. Det finns ett stort behov av 
att skapa ett ömsesidigt förtroende mel-
lan flygförarna och de markförband som 
används för att peka ut mål.

Kostnaderna för Norges flyginsats i Af-
ghanistan uppgick till cirka 250 miljoner 
norska kronor.67  Jämförelsen med en insats 
med markförband är svår att göra och i 
detta fall tämligen irrelevant, eftersom 
uppgifterna som det norska flygförbandet 
löste inte kunde ha utförts av ett förband 
på marken. Istället var det samverkan 
mellan specialförband som befanns sig 
på plats och flygförbanden, som skapade 
de eftersträvade synergieffekterna. Ett 
närmevärde som ofta används för att be-
räkna kostnaderna för markstridsförband i 
en fredsfrämjande operation är en miljon 
kronor per soldat och år. Detta innebär att 
en bataljon om 500 soldater hade kostat 
ungefär lika mycket under motsvarande tid 
som det norska flygförbandet gjorde.

Sverige
Svensk säkerhets- och försvarspolitik
Förhållandena inom vilka Försvarsmakten 
skall lösa sina uppgifter har förändrats på 
ett sätt som är unikt i modern tid. Frågan 
är om den militära organisationen i mo-
dern tid har ställts inför en situation där 

67  Muntlig uppgift från norska försvarsdepartementet.
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så många påverkansfaktorer helt har bytt 
skepnad. Övergången från indelningsver-
ket till allmän värnplikt i början på förra 
seklet ägde rum i en tid då de säkerhets-
politiska kraven var desamma såväl före 
som efter omställningen. Den nu pågående 
transformeringen av Försvarsmakten från 
ett förrådsställt invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar med åtföljande organisations-
minskning, är inte bara i sig en mycket stor 
utmaning. Förändringen skall dessutom 
ske i en situation där de säkerhetspolitiska 
målen och inriktningen lämnar en sedan 
decennier fastlagd kurs. Den svenska 
neutraliteten nämns numera inte längre 
i utrikesdeklarationen och den militära 
alliansfriheten är i praktiken begränsad 
till ett avståndstagande till kollektiva 
försvarsgarantier. Vid sidan av oviljan 
att ingå denna typ av försvarsåtaganden 
är Sverige i princip beredd att delta i alla 
former av samarbeten som gagnar svenska 
intressen och den gemensamma säkerheten 
inom EU. Ett exempel på detta är Sveriges 
ansvar att vara ”framework nation” för en 
av EU:s Battle Groups. 

Grunden för regeringens bedömning 
är att:

Ett militärt angrepp i alla former från en 
annan stat direkt mot Sverige är osannolikt 
under överskådlig tid (minst en tioårspe-
riod). Incidenter kopplade till territoriell 
integritet kan dock inte uteslutas.68  

Denna grundläggande värdering komplet-
teras sedan med en tydlig inriktning mot 
ett multilateralt internationellt samarbete 
med kris- och konflikthantering. Denna 
verksamhet kommer också att öka och 
”vara multifunktionellt och krävande”. 
Det nuvarande behovet överstiger också de 
resurser som för närvarande avsätts varför 
det, enligt regeringen, är välkommet med 
en förbättring av de internationella orga-
nisationernas förmåga att hantera kriser 
och konflikter.69

Regeringen pekar också på att delta-
gandet i EU-ledda insatser kommer att 
ställa stora krav, såväl på den nationella 
försvarsbeslutsprocessen som på den 
militära insatsförmågan. Det sistnämnda 
kräver inte minst ett nära samarbete med 
övriga stater i den Battle Group som leds 
av Sverige men också en inriktning mot att 
delta i kvalificerade övningar tillsammans 
med NATO, även utanför PFF-ramen.70 

Samtidigt som det internationella sam-
arbetet lyfts fram pekar regeringen också 
på behovet att det militära försvaret har 
en ”grundläggande försvarsförmåga och 
kompetens”. Det finns därmed två olika 
uppgifter som skulle kunna konkurrera 
med varandra. Dels skall det finnas en 
förmåga att delta i internationella opera-
tioner, dels skall en förmåga att försvara 
Sverige kunna upprätthållas. Regeringen 
skriver att: ”De nationella och internatio-
nella uppgifterna utgör två sidor av samma 

68  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s 25.
69  Ibid, s 25
70  Ibid, s 29



62

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2005
4-20054-2005

mynt. Målet är att svenska insatsförband 
skall vara utformade för att kunna hantera 
de mest komplicerade situationerna och de 
svåraste uppgifterna.”71 Detta kan tolkas 
som att insatsförbanden skall kunna an-
vändas både nationellt och i internationella 
sammanhang. Det är dock de internatio-
nella kraven som är styrande, inte dagens 
nationella hotbild. 

Regeringens krav på Försvarsmaktens 
operativa förmåga beskrivs i tre olika tids-
perspektiv.72 Det första tar sin utgångspunkt 
från dagens situation där den territoriella 
integriteten tillsammans med Försvars-
maktens stöd till att upprätthålla svensk 
självständighet betonas. Detta skall ske till-
sammans med ett deltagande i fredsfräm-
jande insatser. Det andra tar sin utgångs-
punkt från ett försämrat omvärldsläge utan 
att precisera ett visst antal år från dagens 
situation. Texten kan dock tolkas som att 
denna försämring kan ske tämligen snabbt 
och utan att det ger möjlighet till någon 
förstärkning av dagens försvarsorganisa-
tion. Uppgifterna på det nationella planet 
består av ett ökat skydd mot terrorism och 
fler samordnade taktiska övningar för att 
öka förmågan och demonstrera politisk 
vilja. På det internationella planet skall 
Försvarsmaktens förmåga att genomföra 
internationella insatser höjas och kraven 
på fredsframtvingade åtgärder stärkas. Det 

tredje tidsperspektivet pekar på en allvarlig 
och varaktig säkerhetspolitisk försämring. 
Utan att det nämns anas här en förändring 
som pågått under lång tid (många år).  Här 
beskrivs i första hand ett hot mot Sveriges 
fred och självständighet som utgörs av 
omfattande militära operationer. Något 
deltagande i internationella insatser nämns 
inte utan fokus är riktat mot försvaret av 
Sverige.

De operativa förmågor som Försvars-
makten skall kunna inneha i dagens hotbild 
omfattar åtta olika områden.73  Bland dessa 
finns framförallt tre uppgifter som är rik-
tade mot luftstridskrafterna. Den första är 
att upptäcka kränkningar i luftrum och av 
sjöterritorium, samt att kunna avvisa dessa 
och hantera incidenter. Denna uppgift löses 
till del genom samverkan med sjöstrids-
krafterna. Den andra berör stödet till andra 
myndigheter, bland annat vid insatser 
mot terrorism eller sabotageverksamhet. 
I detta avseende kan det särskilt nämnas 
att det inte finns några civila resurser att 
hantera en situation där ett kapat flygplan 
utgör ett terroristhot. Det tredje behandlar 
deltagande i internationell fredsfrämjande 
krishantering över hela skalan av uppgifter, 
såväl inom Europa som globalt.74   

Vad avser utveckling av internationell 
förmåga anges enbart spanings- och 
luftförsvarsförmåga som uppgift för det 

71  Ibid, s 32
72  Ibid, s 34
73  Ibid, s 43
74  Ibid, s 43
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JAS-förband som skall hållas i 30 dagars 
beredskap.75 Samtidigt pekar regeringen 
på att EU:s snabbinsatsförmåga inte bara 
omfattar markstridsförband. ”Även vissa 
flygförband och marina förband bör kunna 
bidra till denna förmåga.”76  Detta innebär, 
enligt regeringen, att Försvarsmakten skall 
undersöka möjligheterna att skapa ett mul-
tinationellt förband med JAS 39.        

Under utvecklingen av insatsorganisa-
tionen skriver regeringen att förmågan att 
bekämpa markmål behöver utvecklas. ”Ge-
nom en begränsad tillförsel av laserstyrda 
bomber och laserutpekningskapslar ges 
möjlighet att utveckla precisionsbekämp-
ning.”77 I propositionen framgår också att 
nationella lösningar för olika typer av kom-
munikationssystem (t ex radio, datalänk, 
IT-system och igenkänningslänk) som inte 
är interoperabla med internationell system, 
valts bort.78 

Nordic Battle Group79

Efter det försvarsbeslut som riksdagen 
fattade i december 2004 har Sverige tagit 
på sig rollen att vara Framework Nation 
(FWM)80  inom ramen för EU:s koncept 
med att skapa snabbinsatsstyrkor (Battle 
Groups). Övriga stater i Nordic Battle 

Group är Norge, Finland och Estland samt 
Storbritannien. Samarbetet med Storbritan-
nien avser ett militärstrategiskt högkvarter 
(Operation Headquarter, OHQ).

Truppbidraget är under förhandling men 
det svenska bidraget förväntas bestå av 
1100 soldater. Från Finland kommer det 
sedan ytterligare 200 medan Norge bidrar 
med 150. Estland insats är fortfarande 
oklar. Styrkan skall vara operativ och stå i 
beredskap från 2008-01-01.

De uppgifter som skall lösas ligger inom 
ramen för Petersbergsuppgifterna men 
därutöver skall även uppgifter inom den 
Europeiska säkerhetsstrategin kunna han-
teras. Dessa uppgifter definieras som:

• gemensamma avväpningsoperationer
• humanitära och evakueringsoperatio-

ner
• fredsbevarande och fredsförebyggande 

operationer
• väpnad strid inom ramen för krishante-

ring
• terroristbekämpning

Snabbinsatsstyrkan skall kunna påbörja 
sina uppgifter inom tio dagar efter beslut 
och kunna lösa uppgifter i ett konfliktom-

75  Ibid, s 70
76  Ibid, s 73
77  Ibid, s 66
78  Ibid, s 67
79  Uppgifterna är hämtade från:  Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 (BU  06)d särskilda redovis-

ningar, 2005-02-28, 23 383:63848 Försvarsmakten.
80  Framework Nation definieras som ”A Member State or a group of Member States that has volunteered 

to, and that the Council has agreed should have specific responsibilities in an operation over which EU 
exercises political control”, EU Framework Nation Concept (11278/02)
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råde i 120 dagar. Styrkan skall också kunna 
verka som förtrupp till en större insats. En 
Battle Group beskrivs i Försvarsmaktens 
budgetunderlag för år 2006 (BU 06) på 
följande sätt:

En Battle Group består av en manöver-
enhet (Core Battalion) samt taktiska 
understöds- (Combat Support) och un-
derhållsenheter (Combat Service Sup-
port). Manöverenheten består av en 
mekaniserad bataljon som innehåller 
bataljonsstab, tre manöverkompanier, ett 
logistikkompani och ett stabs-/granatkas-
tarkompani. Manöverenheten bemannas 
av svensk personal förutom cirka fem fin-
ska stabsofficerare. Understödsenheterna 
kan bland annat utgöras av stridsvagns-, 
granatkastar-, ingenjör-, luftvärns-, IS-
TAR2-, helikopter-, NBC-, bevaknings- 
och skyddsförband samt av personal 
för ledning av flygunderstöd (TACP3). 
Underhållsförbanden kan i sin tur bestå 
av logistik, sjukvård, enheter för stöd med 
geografisk information (GeoInfo), perso-
nal för civil-militär samverkan (CIMIC) 
och militärpolis. Tillsammans benämns 
understöds- och underhållsförbanden 
taktiska stödenheter (tactical support). 
Utöver detta tillkommer föridentifierade 
operativa och strategiska stödresurser.81 

Föridentifierade operativa och strategiska 
stödresurser tillkommer till denna styrka. 
De bör omfatta minst strategiska transpor-
ter och logistik, men kan även bestå av luft- 
och sjöstridskrafter som till exempel flyg-

understöd av markstridskrafter, Close Air 
Support (CAS). Som Framework Nation 
förväntas Sverige säkerställa de behov som 
partnerländerna inte kan tillgodose.82 

Svenska flygvapnet
De stora förändringar som beskrivs i 
regeringens proposition Vårt framtida 
försvar påverkar även det svenska flyg-
vapnet. Uppgifterna under det kalla kriget 
präglades av luftförsvar mot anflygande 
sovjetiskt bombflyg och attackinsatser 
med sjömålsrobotar mot ett invasions-
företag över Östersjön. Fokus var mot 
ett nationellt försvar av det egna territo-
riet. Den nationella inriktningen visar sig 
bland annat i de tekniska lösningar som 
valts i det svenska försvarskonceptet. För 
flygvapnets del avspeglas det inte minst 
i att de stridsflygplan som använts sedan 
slutet på det andra världskriget i första 
hand är tillverkade av Saab. Även flera av 
de tekniska lösningar som tagits fram för 
dessa flygplan är unika för Sverige. Med 
tanke på den nationella inriktningen och 
den svenska alliansfriheten och neutrali-
teten har detta varit ett både naturligt och 
nödvändigt val. Med tanke på omvärlden 
har det till exempel inte varit möjligt att 
använda samma igenkänningssystem (IK) 
som varit standard i NATO. Den tekniska 
utvecklingen har därför i hög grad präglats 
av specifikt svenska lösningar. I flera fall 
har detta inneburit att dessa system, som 
inte hämmats av kompromisser som ofta 

81  Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisningar, (BU 06) bilaga 1, s 3.
82 Ibid, bilaga 1, s 2
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är fallet då flera olika parter skall enas, har 
nått en högre teknisk nivå än i omvärlden. 
Ett sådant exempel är den jaktlänk som 
finns på JAS 39. Inom ramen för de in-
ternationella insatser som Sverige deltar 
i, spelar det multinationella inslaget en 
viktig roll. Detta återspeglar sig bland an-
nat i den Nordic Battle Group som Sverige 
har ansvaret. Med den inriktning som nu 
finns i regeringens proposition lämnas den 
nationella inriktning som varit styrande 
under hela det kalla kriget. Istället sätts 
den internationella förmågan i centrum 
i syfte att möjliggöra ett multinationellt 
samarbete.

Den snabbinsatsstyrka som Försvars-
makten skall sätta upp skall enligt ÖB 
ha en utvecklad förmåga till precisions-
bekämpning av markmål med luftburna 
system. Målet är att en CAS-förmåga skall 
utvecklas till 2008.83  I det svenska flygvap-
net är det idag organisationen SwAFRAP 
som skall delta i internationella insatser. 
Förbandet är idag utrustat med JAS 39A. 
Denna version uppfyller inte de krav som 
en internationell insats i en multinationell 
miljö kommer att kräva. Bland annat 
saknas förmågan till lufttankning, vilket 
alltmer framstår som vitalt för ett delta-
gande i internationella operationer. De IK-, 
länk- och sambandssystem som används i 
JAS 39A är inte heller interoperabla med 
de system som används i NATO.  

De krav som deltagandet i EU Battle 
Group ställer kräver förändringar. En 
central fråga för det svenska flygvapnet 

blir att skapa interoperabla förband där 
NATO-standarden sätter ramarna. En 
annan blir att återskapa förmågan till 
markmålsbekämpning, nu med moderna 
precisionsvapen. Detta kräver såväl ma-
terielanskaffning som utbildningsinsatser. 
Dessa båda faktorer är dessutom helt av-
hängiga varandra. Utan den ena, kan den 
andra inte genomföras. 

Dessa problem har uppmärksammats 
inom Försvarsmakten, och enligt den pla-
nering som nu görs kommer JAS-förband 
att anpassas så att de i en internationell 
kontext kan lösa de uppgifter som förvän-
tas inom ramen för Nordic Battle Group 
senast 2008. 

Diskussion
För de klassiska flygteoretikerna har flyg-
stridskrafternas förmåga att åstadkomma 
strategiska effekter haft en central roll. 
Deras perspektiv har fokuserats mot 
krigföringen mellan stater och den led-
ningsstruktur och politiska sammansätt-
ning som är utmärkande för denna typ av 
samhällsbildningar. En typ av krigföring 
som kan anses framgångsrik mot stater av 
västerländsk typ är inte alltid den optimala 
för att bekämpa en motståndare som byg-
ger sin maktbas på andra strukturer än de 
som betecknar en västerländsk stat. Detta 
har under 1900-talet visat sig i Frankrikes 
nederlag i Indokina och Algeriet samt 
USA:s oförmåga att vinna i Vietnam, men 
även i svårigheterna att hantera dagens 
situation i Irak. De fredsfrämjande insatser 

83  Ibid, bilaga 8, s 7.
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där EU:s Battle Groups kommer att sättas 
in kommer med stor sannolikhet inte hel-
ler att omfatta krig mot stater utan snarare 
handla om att återskapa fred i stater som 
plågas av inbördeskrig. Uppgiften kommer 
därför i de flesta fall inte att innebära att 
en motståndare skall besegras med vålds-
makt. Istället kommer det att krävas en 
kombination av både mjuk och hård makt. 
Aktörerna i en konflikt skall influeras med 
hjälp av mjuk makt mot det mål som den 
fredsfrämjande insatsen har, men även vid 
behov kunna tvingas att följa de beslut 
som tagits. I det sistnämnda fallet kan det 
finnas behov av kraftfulla militära insatser. 
Det är också viktigt att komma ihåg den 
avskräckande effekt mot en eskalation av 
en konflikt som närvaron av en stark militär 
styrka kan utgöra. 

I regeringens proposition Vårt framtida 
försvar finns en tydlig inriktning mot att 
flygstridskrafterna på sikt skall inneha 
förmåga till markmålsbekämpning. I För-
svarsmaktens BU 06 anges att förmåga till 
CAS skall vara uppnådd senast 2008. Mot 
bakgrund av att de svenska insatsförbanden 
skall ”vara utformade för att kunna hantera 
de mest komplicerade situationerna och de 
svåraste uppgifterna”84  inom ramen för de 
så kallade Petersbergsuppgifterna, bör inte 
ett behov av luftstridskrafter i alla dess 
former även i internationella operationer 
negligeras. 

Erfarenheter från krig och konflikthan-
tering ända sedan andra världskriget visar 

på ett behov av att markstridsförbanden 
understöds av luftstridskrafter. Antingen 
genom att skydd ges till markstridsförban-
den i form av luftvärn eller att motstån-
darens flygstridskrafter hindras att verka 
genom offensiva luftförsvarsoperationer. 
Genom att använda markmålsbekämp-
ning med egna flygstridskrafter, kan också 
motståndarens förmåga, såväl strategiskt, 
operativt som taktiskt, påverkas. Dessutom 
spelar luftstridskrafter en viktig roll i det 
logistiska understödet. En internationell 
insats av svenska markstridsförband kom-
mer därför att kräva ett understöd av luft-
stridskrafter i en eller annan form. I högre 
konfliktnivåer kan detta understöd behöva 
ske inom hela det spektrum av förmågor 
som luftstridskrafterna disponerar. Samti-
digt är det sannolikt så att de aggressiva 
motparter som svenska förband kommer 
att möta i ett konfliktområde inte förfogar 
över kvalificerade vapensystem. Risken att 
bli utsatt för anfall från modernt jakt- eller 
attackflyg är antagligen inte så stor. Istället 
kommer ett eventuellt flyghot troligen att 
i första hand utgöras av helikoptrar eller 
okvalificerat flyg. Även denna typ av re-
lativt enklare hot, kräver dock en förmåga 
för flygstridskrafterna att i en internationell 
miljö kunna genomföra luftförsvarsopera-
tioner. JAS 39:s förmåga att i luften kunna 
skifta från attack- eller spaningsrollen till 
att uppträda som ett jaktflygplan är i detta 
avseende en stor fördel.

Svenska flygstridskrafter har varit 

84  Regeringens proposition 2004/05:5, op cit, s 32
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insatta i strid i fredsfrämjande opera-
tioner vid ett tillfälle, nämligen under 
Kongokrisen i början på 1960-talet. De 
svenska J 29:or som ställdes till FN:s 
förfogande hade till huvuduppgift att 
jaktskydda FN:s civila flygplan mot anfall 
från flygplan från Katanga. Frånvaron av 
radarsystem som kunde användas för att 
upptäcka och leda in de svenska J 29:orna 
mot anflygande jakt, gjorde att den taktik 
som var tänkt att användas i Sverige inte 
fullt ut kunde tillämpas i Kongo. Den radar 
som fanns på Kaminabasen, en PS-41, 
hade inga möjligheter att upptäcka flygplan 
i hela operationsområdet. Den taktiska 
användningen av det svenska jaktflyget 
begränsades av den tekniska nivån på 
J 29:orna i kombination med bristen på 
radartäckning. Detta innebar att den spa-
ningsmetod som fick användas var visuell 
spaning, med alla de inskränkningar som 
denna metod innebär. Detta innebar att det 
visserligen flögs en hel del flygpass i syfte 
att jaktskydda FN:s tranportflygplan, men 
uppgiften löstes främst på annat sätt. Den 
naturliga lösningen blev i stället att söka 
upp de flygbaser som användes av Katanga 
och som var väl kända. De katangeiska 
flygplanen kunde sedan slås ut med mark-
målsvapen.85 En motsvarande svensk insats 
idag skulle kunna genomföras med andra 
förutsättningar. Flygplanet JAS 39 har en 
helt annan potential att upptäcka mål i luf-
ten än vad J 29:an hade och i kombination 
med FSR 890 skulle också andra taktiska 
förutsättningar erhållas än vad som stod till 

buds 1961-63. Det är dock en sak att enbart 
skydda egna flygtransporter och att upp-
rätthålla kontinuerligt luftherravälde över 
ett operationsområde. Även med dagens 
tekniska nivå hade den svenska insatsen 
i Kongo haft mycket svårt att klara denna 
uppgift över en längre tidsrymd. Lösningen 
hade antagligen även i dag blivit att mot-
ståndarens flyg slagits ut på marken, precis 
som på 1960-talet. 

I BU 06 finns uppgiften att flygstrids-
krafterna skall kunna understödja mark-
stridskrafter med CAS. Den gängse bilden 
av denna uppgift är att bekämpa fientliga 
förband som befinner sig nära och i strid 
med våra egna markstyrkor. Uppgiften 
innebär då i princip att flygstridskrafter 
verkar som en förstärkning av den artil-
lerifunktion som finns inom markstrids-
förbanden. Denna bild som är hämtad från 
en stridssituation som är allmänt förekom-
mande vid konventionell krigföring, stäm-
mer inte alltid med de krav på närunderstöd 
som kan uppstå under en fredsfrämjande 
insats. CAS bör i detta perspektiv ges en 
vidare tolkningsram. Är det till exempel 
närunderstöd när flygstridskrafter anfaller 
ett träningsläger för terrorister som pekas 
ut av specialförband? 

Flygstridskrafternas förmåga spänner 
samtidigt över ett betydligt större område 
än vad som CAS i traditionell mening 
omfattar. En begränsning till att enbart 
vara ett stöd för markstridsförbanden kan 
mycket väl bli uppgiften under en opera-
tion. Denna inriktning bör dock inte vara 

85  Svenskt flyg i Kongo, http://medlem.spray.se/superswede/F22/f22.htm, 2005-04-02.
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styrande för den övningsverksamhet som 
skall bedrivas inom flygvapnet. I princip 
kan man säga att markmålsbekämpning 
innebär att fyra olika förmågor skall kunna 
behärskas; identifiering av ett mål, en kor-
rekt vapenleverans så att egna förband eller 
civila inte skadas, en förmåga att hantera 
den hotmiljö som situationen kräver och 
till sist en kapacitet att kunna genomföra 
ett samordnat anfall i stora förband mot 
omfattande målområden. Om de beskrivna 
förmågorna är uppfyllda så kan ett flyg-
förband i stort sett genomföra insatser 
mot vilka attackuppgifter som helst, som 
närunderstöd till de egna förbanden eller 
för att bekämpa mål på långt avstånd från 
dessa. Vi bör därför i högre grad använda 
den allmänna termen ”markmålsbekämp-
ning” istället för den snävare ”CAS”.

Den politiska inställningen till mark-
målsbekämpning är en viktig fråga av flera 
olika orsaker. Som de norska erfarenheter-
na från Afghanistan visar så är det politiska 
stödet av central psykologisk betydelse. 
Det är därför av stor vikt att det finns en 
politisk förståelse och engagemang bakom 
en svensk flyginsats, särskilt om den skall 
omfatta markmålsbekämpning. Samverkan 
med den politiska ledningen skall dock 
inte bara ses som ett stöd för den militära 
verksamheten. En annan viktig aspekt är 
givetvis att den politiska ledningen också 
har det övergripande ansvaret för genom-
förandet av en fredsfrämjande insats. I 
denna typ av operationer finns det också ett 
särskilt stort behov av en interaktion mel-
lan flera olika verksamhetsområden som 
behöver samordnas på den politiska nivån 

för att uppnå de önskade effekterna och för 
att undgå situationer där olika insatser mot-
verkar varandra. Politiska beslut kan också 
få operativa eller taktiska konsekvenser för 
det militära genomförandet, till exempel 
genom en direkt påverkan på Målvalspro-
cessen eller genom utformningen av ROE. 
Detta kräver ett nära samarbete, anpassade 
arbetsformer och en organisation som kan 
hantera denna typ av verksamhet. Detta 
samarbete skall också kunna ske under 
tidspress. Det är inte givet att det arbetssätt 
som var tänkt för det nationella försvaret 
under det kalla kriget är det optimala för 
samarbetet i en fredsfrämjande insats som 
kommer att ha både en nationell och en 
internationell dimension. 

Uppgiften att delta i internationella insat-
ser innebär i många avseenden en avsevärd 
skillnad mot den situation som vardagen 
i Sverige innebär. Inte minst ökar risken 
för förluster genom stridshandlingar för 
den personal som deltar. Flygföraryrket 
har alltid inneburit en stor risk för haverier 
med dödsfall som följd, vilket vi påminns 
om genom ett besök i flygvapnets minnes-
hall i Tre Vapen. Dessa händelser, nog så 
tragiska för de drabbade, har dock ägt rum 
i en vardagsmiljö som i sig givit trygghet 
och möjlighet till stöd. Dödsfall i en inter-
nationell miljö ställer andra och i många 
fall större krav på dem som skall hantera 
en sådan situation. Förbandet som drabbas 
befinner sig långt hemifrån utan att berörd 
personal kan få en möjlighet till en direkt 
kontakt med anhöriga. Om händelsen dess-
utom äger rum i en konflikt där ett svenskt 
deltagande möter protester från stora delar 
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av den svenska opinionen, ökar svårighe-
terna att lindra effekterna av dödsfall. I en 
sådan situation är ett starkt politiskt stöd 
för den militära insatsen en viktig faktor för 
att moral och stridsduglighet skall kunna 
bevaras i de insatta förbanden.  

De insatser som Sverige kommer att 
delta i blir multinationella. Förmåga till 
ett utvecklat samarbete med andra stater 
blir då central. Detta gäller då inte bara 
gemensamma stabsprocedurer och be-
slutsprocesser utan även tekniska lösningar 
som till exempel igenkänningssystem (IK) 
samt radio och länkar för kommunikation. 
Även om specifikt svenska system kan 
vara tekniskt bättre blir detta underordnat 
behovet av möjligheterna att kommunicera 
med deltagande förband från andra stater. 
Det finns en möjlighet att använda lägre 
tekniska kommunikationsnivåer som till 
exempel talstridsledning. Detta är tänk-
bart i miljöer med ett lågt lufthot, men är 
mer diskutabelt då lufthotet ökar och bör 
därför bara ses som ett nödalternativ. Den 
utveckling som nu sker i Försvarsmakten 
går också i en riktning där nationella 
lösningar som inte är interoperabla i ett 
internationellt sammanhang väljs bort. För 
att kunna uppnå de krav som ett stöd till 
markstridskrafterna i Nordic Battle Group 
kommer att kräva är det helt nödvändigt 
att de anskaffningar av materiel som är 
inplanerade verkligen genomförs. JAS 39A 
måste också bytas mot C-versionen i SwA-
FRAP för att ett internationellt deltagande 
skall kunna genomföras inom ramen för ett 
multinationellt sammanhang.

För att uppnå tillräcklig effekt och 

även ha uthållighet över tiden, kommer i 
många fall Sverige inte ensam att kunna 
organisera en tillräckligt stor flygstyrka 
för att kunna ge ett erforderligt stöd 
till markstridskrafterna. De stater som 
tillsammans med Sverige bildar Nordic 
Battle Group är alla utrustade med olika 
flygplanstyper, Norge har F-16 och Fin-
land F-18. Den norska erfarenheten från 
Afghanistan visar att det är en fördel om ett 
multinationellt förband innehåller en och 
samma flygplanstyp. Om Sverige skall ha 
ett samarbete med flygstridskrafter inom 
ramen för Nordic Battle Group erhålls inte 
denna fördel. Detta omöjliggör dock inte 
ett samarbete. Den största nackdelen blir 
en större resursåtgång för att hålla förban-
det stridsdugligt. Regeringens uppgift till 
Försvarsmakten att undersöka möjligheten 
att bilda multinationella JAS förband pekar 
dock på att ett samarbete med andra stater 
som flyger JAS. Detta skulle innebära att 
medan det sker ett svenskt samarbete med 
markstridskrafter från Norge, Finland och 
Estland,ett samarbete samtidigt äger rum 
med flygstridskrafter från till exempel 
Tjeckien och Ungern. Vid genomförande 
av markmålsbekämpning och då särskilt i 
form av närunderstöd, CAS, finns ett stort 
samordningsbehov mellan mark- och flyg-
stridskrafter för att undvika vådabekämp-
ning och för att rätt mål skall angripas. 
Ju fler stater som blandas in i en sådan 
samordning, desto mer komplicerad blir 
processen, vilket i sin tur kommer att kräva 
ett omfattande övningsutbyte.

Den internationella uppgiften är enligt 
regeringens proposition Vårt framtida 
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försvar mycket viktig. Samtidigt innehåller 
regeringens proposition en rad uppgifter 
som är av nationell karaktär. Balansen 
mellan internationella insatser och natio-
nella krav blir därför central, särskilt i ett 
läge då flygvapnets organisation genom 
försvarsbeslutet 2004 bara skall bestå av 
fyra JAS divisioner. En komplicerande 
faktor är också att medan den internatio-
nella insatsen kommer att ha fokus mot 
markmålsbekämpning, så är de nationella 
uppgifterna mer inriktade mot luftförsvars-
rollen. I Norge finns en uppfattning om att 
det går åt över 200 flygtimmar per år för 
att klara mer än en uppgift. Flygtimmar är 
samtidigt ett trubbigt mätinstrument. Hur 
effektivt en flygtimme kan utnyttjas beror 
på en lång rad faktorer där flygtiden till 
övningsområdet är en viktig parameter. 
Tillgången på effektiva simulatorer och 
flygsystemets användarvänlighet kan 
också påverka hur många flygtimmar 
som i praktiken åtgår för att uppnå den 
färdighet som krävs för att lösa olika upp-
gifter. Uppgiften att bekämpa markmål 
kan också lösas inom ramen för flera olika 
svårighetsgrader beroende på uppgiftens 
art, vilka vapensystem som skall använ-
das eller hur många olika vapensystem 
som skall bemästras. Alla dessa faktorer 
påverkar också kravet på flygtid. Ändå är 
det viktigt att inte underskatta behovet av 

den flygtid som krävs för att upprätthålla 
både de nationella kraven och deltagandet 
i internationella operationer. 

Medan hotet under det kalla kriget ut-
gjordes av ett stort upplagt anfall från en 
stormakt, vars syfte hotade den svenska 
nationens existens, är uppgiften i kvan-
titativa termer idag betydligt mindre. 
Komplexiteten är dock i flera fall större 
än vid den nationella försvarsplanering 
som tidigare genomförts. Insatserna skall 
kunna ske långt från svenskt territorium 
och utan ett direkt stöd från det svenska 
samhället. Samarbetet vid en operation är 
inte heller längre en fråga om att enbart 
samordna stridskrafter från olika för-
svarsgrenar. Nu finns också ett omfattande 
internationellt deltagande, som kommer att 
ställa stora krav på en interaktion som kan 
vara helt avgörande för en framgångsrik 
konflikthantering. Utnyttjandet av militära 
maktmedel syftar i många fall inte heller 
till att uppnå en avgörande militär seger, 
utan att skapa politiska effekter. Frågan 
om markmålsbekämpning blir då inte en 
fråga om att bara välja anfallsmål utifrån 
rent militära utgångspunkter. Ett lyckat 
anfall skall ses i ett perspektiv där det bör 
finns en synergi mellan flera olika makt-
medel för att i en gemensam helhet skapa 
det som André Beaufre kallar för en total 
strategi.
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With the changing nature of national se-
curity in Europe, the overall task of the 
Swedish Armed Forces has undergone a 
dramatic transformation in recent years. 
From being an instrument for ensuring the 
survival of the Swedish state and nation, it 
has become a tool for the creation of polit-
ical influence and cooperation within the 
European Union. Whilst being officially 
forbidden to collaborate with other states 
during the Cold War, the Swedish military 
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organisation is now forced to play a part in 
an international effort to deal with today’s 
security challenges. This change has also 
had an impact on Air Force doctrine. This 
report analyses the theoretical background 
and the practical demands for a change of 
focus from air defence towards a situation 
where the main mission is to carry out at-
tacks on ground targets in an international 
environment.


