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Försvarsmakten befinner sig i en 
omvälvande transformation – från 
förrådsställt invasionsförsvar till 

insatt insatsförsvar. De främsta motiven för 
transformationen är den säkerhetspolitiska 
utveckling som sedan ett antal år pågår i 
Europa, tillsammans med en i grunden för-
ändrad hotbild samt Sveriges val att aktivt 
bidra till utvecklingen av EU:s krishante-
ringsförmåga. Behovet av transformation 
är nödvändig och kommer att få en påver-
kan på samtliga enheter inom Försvars-
makten, däribland flygstridskrafterna. En 
fråga som därför blir naturlig att ställa sig 
är hur den pågående ominriktningen kom-
mer att påverka den framtida utvecklingen 
av flygstridskrafterna. Och följaktligen, 
vilka förändringar som behöver ske inom 
flygstridskrafterna. I detta anförande är det 
därför min ambition att staka ut en möjlig 
väg för flygstridskrafterna genom transfor-
mationsperiodens inledande faser. 

Ryggraden i vårt militära försvar är de 

Flygstridskrafter i förändring 

enheter som utvecklar militär effekt, det 
vill säga insatsförbanden. Insatsförbanden 
är i sin tur är indelade i verkansförband1 
och olika typer av lednings- och stöd-
förband.2 En av de bärande idéerna med 
transformationen är att insatsförbanden 
ska kunna verka såväl nationellt som in-
ternationellt och att de ska vara utrustade 
och tränade för att kunna uppträda på dessa 
båda arenor. Detta får till följd att samtliga 
insatsförband inklusive de lednings- och 
stödförband som stödjer dem behöver ha 
ett uppträdande och en utrustningsnivå 
som medger insats såväl innanför som 
utanför rikets gränser. 

Ledningssystemet
Den inriktning av svensk säkerhetspolitik 
som kan uttydas ur Vårt framtida försvar, 
regeringens proposition 2004/05:5  innebär 
att svenska förband behöver kunna öva 
och samverka tillsammans med andra na-
tioners stridskrafter.3 En förutsättning för 

1  Förband som utövar verkan på mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.
2  I detta inträdesanförande har jag valt att inordna funktionerna; informationshantering, underrättelse- och 

säkerhetstjänst, logistik, skydd samt strategisk rörlighet som olika typer av stödförband.
3  ”För att kunna skapa förband för internationella insatser krävs att de kan öva samverkan med förbandstyper 

som de kan behöva samverka med i en internationell insats.Vårt framtida försvar, Regeringens proposition 
2004/05:5, s 45.

HANDLINGAR

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd III 
den 31 maj 2005 av överstelöjtnant Per Nilsson
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att flygstridskrafterna ska kunna uppträda 
och verka tillsammans är att ledningssys-
tem och ledningsmetoder som tillämpas 
är interoperabla. Kravet som ställs är att 
internationellt vedertagna ledningsmetoder 
tillämpas på såväl stridsteknisk som tak-
tisk och operativ ledningsnivå, så att våra 
svenska flygstridskrafter dagligen övar på 
rätt sätt – på samtliga nivåer. Då detta till-
lämpas fullt ut kommer det resultera i att 
skillnaden mellan att verka inom respek-
tive utanför rikets gränser suddas ut och att 
våra förband och staber övar på ett optimalt 
sätt. Resultatet blir att ledningsfunktionen 
kommer att leda våra svenska förband i 
den dagliga verksamheten på samma sätt 
som utländska förband idag leds, vilket 
påskyndar omställningen till insatsförsvar 
med expeditionella delförmågor.

Hittills har enbart insatsförbanden dis-
kuterats men lika viktiga ur ett lednings-
perspektiv är resursförbanden. Resursför-
banden är de som utvecklar och vidmakt-
håller insatsförbanden, och eftersom den i 
riksdagen beslutade insatsorganisationen 
bygger på rotation mellan insats- och 
resursförband så behöver samtliga dessa 
förband ledas på samma sätt. Detta faktum 
medför att när den grundläggande utbild-
ningsnivån har passerats och utbildningen 
börjar få taktiska inslag är det väsentligt att 
materielstandarden överensstämmer med 

insatsförbandens så att utbildningen kan 
bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Ex-
empel på enhetliga materielsystem som är 
betydelsefulla för såväl interoperabiliteten 
som rotationen av flygstridskrafterna är ra-
dio- (Have Quick), IK-(IFF) (Igenkänning 
– Identification Friend or Foe) och länksys-
tem (Link 16). Därutöver är det väsentligt 
att vald ledningsmetod sker enligt gängse 
internationell standard på engelska, även 
för rotationsförbanden.

Basorganisationen
Ytterligare en viktig förutsättning för 
transformeringen av flygstridskrafterna är 
hur flygbasförbanden utvecklas i framti-
den. I försvarspropositionen, Vårt framtida 
försvar som riksdagen antog i december 
2004, framgår det att Försvarsmakten ska 
kunna medverka i fredsfrämjande insatser 
samtidigt som händelseutvecklingar och 
olika former av hot ska kunna hanteras 
i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge.4 
Dessa båda uppgifter, att kunna delta i 
fredsfrämjande insatser samtidigt som 
uppkomna hot, eventuellt som en följd av 
det internationella åtagandet, hanteras i ett 
försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge, 
ställer särskilda krav på utformningen 
av flygstridskrafterna och de tillhörande 
flygbasförbanden. 

Om det antas att det är SwAFRAP5 JAS39-

4 ”Försvarsmakten skall bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i 
fredsfrämjande insatser. −Vid en försämrad utveckling utgår kraven från att vi samtidigt med detta måste 
kunna hantera händelseutvecklingar och möta olika former av hot.” Vårt framtida försvar, Regeringens 
proposition 2004/05:5, s 34.

5  Swedish Air Force Rapid Reaction Unit. Flygvapnets snabbinsatsförband som skall kunna sättas in i en 
mission utomlands efter 30 dagar. Basering Ronneby.
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förbandet som genomför den fredsfräm-
jande insatsen så ingår det i detta förband 
bland annat ett flygbasförband. Utöver kra-
vet att kunna producera den mängd flygtid 
som förbandet är dimensionerat för är det 
väsentligt att flygbasförbandet är strate-
giskt rörligt, till operationsområden såväl 
inom som utom Europa. Däremot behöver 
flygbasförbandet inte ha någon uttalad ope-
rativ rörlighet då det inte bedöms behöva 
förflyttas i själva operationsområdet. 

Generellt för stridskraftsutvecklingen är 
utvecklingen mot kortare beredskapstider. 
Instiftandet av EU:s snabbinsatsförmåga 
är ett exempel på detta. De korta bered-
skapstiderna kan innebära att den snab-
binsatsstyrka som Sverige har ”Frame-
work nation”-ansvar för kan vara den 
första på plats i operationsområdet. Detta 
antagande, tillsammans med att opera-
tionsområdet numera sträcker sig utanför 
Europa, ställer utökade krav på fältmäs-
sighet och robusthet. Ytterligare en lärdom 
från tidigare insatser är att förbanden bör 
vara modulärt uppbyggda. Det främsta 
skälet till moduluppbyggnad är det breda 
spektrum av möjliga konflikttyper som 
insatsförbanden kan insättas i och därmed 
de olika krav som ställs på förbanden. 
Med moduluppbyggda förbandstyper ökar 
flexibiliteten och insatsberedskapen och 
därmed möjligheten att kunna utgöra ett 
bidrag. Betydelsen av interoperabilitet har 
tidigare nämnts och vidareutvecklas inte 

här men är naturligtvis lika betydelsefull 
för flygbasförbanden som för övriga delar 
av flygstridskrafterna.

Utöver deltagandet i en fredsfrämjande 
insats ska flygstridskrafterna samtidigt 
även kunna hantera en händelseutveck-
ling innebärande hot mot Sverige. Med 
utgångspunkt från de två kvarvarande 
flygbasbataljonerna som har beslutats 
av riksdagen har spelverksamhet inom 
Försvarsmakten6 visat på betydelsen av 
operativ rörlighet med den flygbasbataljon 
som har till uppgift att utgöra en del av det 
nationella försvaret av Sverige. Om denna 
flygbasbataljon inte innehåller en rörlig 
komponent kommer de förband som får 
till uppgift att avvärja hotet mot Sverige 
inte att ha någon rörlighet och kommer 
därmed att vara låsta till insatsförbandens 
flottiljflygplatser. Följden blir i så fall att 
den baseringsmöjlighet som står till buds 
kan vara ofördelaktig och att flygstrids-
krafternas effekt beskärs på grund av långa 
an- och återflygningstider.

Differentierad beredskap
Konceptet med differentierad beredskap 
har funnits under ett antal år men har inte 
fått något större genomslag. Syftet med 
differentierad beredskap är att bättre kunna 
prioritera bland begränsade resurser och 
bygger på ett förbättrat säkerhetspolitiskt 
läge i vårt närområde samt förändrade krav 
på den operativa förmågan.7

6 Perspektivplane (PerP) spel hösten 2004.
7  Vårt framtida försvar, Regeringens proposition 2004/05:5, s 47.
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Inom flygstridskrafterna har det tidigare 
inte varit någon större beredskapsskillnad 
mellan de olika förbanden. Som exempel 
kan central TIS8 tjäna vilket har genom-
förts vid en flygdivision medan GFSU9 mer 
eller mindre kontinuerligt har genomförts, 
sedan början av 1990-talet, vid de övriga 
divisionerna. Resultatet blir kontinuerlig 
utbildning med ungefär samma flygtids-
tilldelning till samtliga divisioner och med 
samma medelmåttiga krigsförbandsbered-
skap som resultat. Denna metod fungerade 
när vårt säkerhetspolitiska läge var an-
norlunda – när vi hade en förvarningstid 
och våra flygdivisioner kunde tilldelas 
mera flygtid och det fanns tid för dem att 
höja sin förmåga och beredskap. Så är det 
inte längre. Idag har flygstridskrafterna 
nått en kritisk nivå med totalt fyra divi-
sioner ingående i insatsorganisationen. 
Därutöver tillkommer en utbildnings- och 
exportstödsenhet JAS 3910 som svarar för 
den grundläggande utbildningen av våra 
inhemska och utländska elever. Dock är det 
viktigt att påpeka att denna utbildningsen-
het enbart svarar för grundutbildning och 
utvecklar inte någon operativ effekt. 

Det är inte enbart av beredskapsmässiga 
skäl som differentierad beredskap behöver 
införas. Med endast fyra kvarvarande JAS 
39-divisioner i insatsorganisationen krävs 
en ny uppgiftsfördelning flygdivisionerna 
emellan. Samtliga divisioner kan inte 
längre ägna sig åt utbildning, utan en 

tydligare differentiering måste ske av 
utbildnings- och uppgiftsmässiga skäl. 
Ett ytterlighetsexempel är SwAFRAP JAS 
39-divisionen som med hög beredskap är 
anmäld till internationella styrkeregister 
med flerrollsförmåga och där flygförarna 
behöver flyga ca 160 timmar per år för 
att uppfylla gällande NATO-krav. Denna 
division är helt och hållet operativt inriktad 
och där den enda utbildning som bedrivs är 
vidmakthållandeutbildning av förbandet. I 
andra delen av beredskapsskalan återfinns 
utbildnings- och exportstödsenheten vilken 
istället är inriktad på grundutbildning och 
innehar därför inte heller någon operativ 
uppgift eller beredskap. Flygtidstilldel-
ningen till denna division är följaktligen 
också mindre. Däremellan återfinns de 
övriga divisionerna, vars huvuduppgifter 
är incidentberedskap och GFSU-utbild-
ning. Sammanfattningsvis krävs alltså en 
mer uttalad differentiering av beredskapen 
av två skäl, dels för att det låga antalet flyg-
divisioner kräver ett annorlunda nyttjande 
av divisionerna, dels för att deltagandet i 
fredsbefrämjande insatser kräver en högre 
beredskap. 

Uppgiftsfördelningen mellan divisio-
nerna är inte statisk utan bygger på en 
rotation mellan divisionerna. På så sätt 
sprids erfarenhet och kunskap på ett mera 
effektivt sätt inom flygstridskrafterna sam-
tidigt som olika former av utbildning av 
förbandets personal kan inplaneras i perio-

8  TIS, Typinflygningsskede.
9 GFSU, Grundläggande Flygslagsutbildning.
10 TIS 39.
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Exempel på differentierad beredskap inom flygstridskrafterna

der med lägre beredskap. Ett internationellt 
vedertaget rotationssystem grundar sig på 
en insatsdivision avsedd för internationella 
insatser samt ytterligare tre divisioner som 
möjliggör insatsdivisionens uppgiftsställ-
ningar och höga beredskap. I ett svenskt 
system, med ett normalt omvärldsläge, 
skulle denna uppgiftsfördelning motsva-
ras av att två divisioner huvudsakligen 
ägnar sig åt GFSU-utbildning11 medan 
den tredje divisionen befinner sig i ett 
uppbyggnadsskede för att kunna överta 
insatsdivisionens ansvar när denna åter-
vänder från en internationell insats eller 
när beredskapsperioden har avslutats. 

Utöver utbildningsuppgifterna har dessa 
tre divisioner även huvudansvaret för in-
cidentberedskap, jakt och spaning, vilket i 
framtiden, när spaningskapseln på JAS 39 
blir operativ, bedöms kunna lösas av en och 
samma incidentberedskapsrote.

Insatsorganisationens nationella 
uppgifter
I försvarsbeslutet understryks att insatsför-
banden ska kunna lösa uppgifter på såväl 
den nationella som den internationella 
arenan.12 Ändock är förutsättningarna för 
lösandet av uppgifterna olika nationellt och 
internationellt. De uppgiftsställningar som 

11 Det antagande som görs är att tio flygförare årligen behöver tillföras flygsystemet och att dessa årligen 
examineras från den grundläggande flygutbildningen, GFU. Dessa tio flygförare fördelas därefter på två 
GFSU divisioner.

12 ”… i princip alla insatsförband skall kunna delta i internationella insatser. Det är regeringens uppfattning 
att skillnaderna mellan att kunna genomföra insatser nationellt och internationellt på sikt bör minimeras.” 
Vårt framtida försvar, Regeringens proposition 2004/05:5, s 46.
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är förknippade med den nationella arenan 
och den territoriella integriteten är olika 
former av övervaknings- och underrättel-
seuppgifter, i syfte att skapa en normalbild 
av närområdet samt hävdandet av den 
territoriella integriteten. I denna uppgift 
deltar bland annat olika stridslednings- 
och luftbevakningsförband tillsammans 
med olika typer av flygande system såsom 
FSR (Flygburen Spaningsradar) 890 och 
signalspaningssystemet S 102B. Därutöver 
tillkommer den klassiska incidentbered-
skapsuppgiften som tidigare har nämnts. 
Det som kommer att skilja denna uppgift 
ifrån tidigare år är i vilken utsträckning 
den kommer att belasta de kvarvarande 
divisionerna. Påverkan på dessa divisioner 
kommer att bli betydligt högre när den av 
riksdagen beslutade reduktionen av divi-
sioner har genomförts. 

En tanke att fundera kring är i vilken 
utsträckning omfattningen av incidentbe-
redskapen bör påverkas av den säkerhets-
politiska utvecklingen kring Östersjön. 
Östersjön är  numera ett innanhav kring-
gärdat av medlemmar tillhörande antingen 
EU eller NATO – bortsett från Ryssland. I 
den här frågan är det min uppfattning att en 
anpassning till gällande säkerhetspolitiskt 
läge bör ske, resulterande i en ambitions-

sänkning för incidentberedskapen.
Traditionellt har Försvarsmakten, i en el-

ler annan form, haft uppgifterna territoriell 
integritet, kris och väpnat angrepp. Även 
uppgiften stöd till samhället har förekom-
mit. Intressant är att det senaste försvarsbe-
slutet har inneburit förändringar på denna 
punkt. Uppgifterna territoriell integritet 
och kris finns kvar medan kravet på att 
kunna motstå ett militärt väpnat angrepp 
har utgått.13  Istället är inriktningen att efter 
allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk 
försämring och efter successiva beslut av 
riksdag och regering kunna utveckla en 
mer omfattande försvarsförmåga.14  I detta 
sammanhang poängteras också innebörden 
av EU-medlemskapet och hur detta påver-
kar Sveriges säkerhetspolitiska situation.15 

Vad avser stöd till samhället så avses inga 
unika uppgifter avdelas för detta, medan 
Försvarsmakten naturligtvis ska bistå med 
de resurser som finns tillgängliga.

Även om risken för väpnat angrepp har 
nedtonats så kan kriser fortfarande uppstå 
av olika skäl. Grogrund för en möjlig kris 
är exempelvis om övningsintensiteten i 
Östersjön återigen tilltar och att upprepade 
misstag och ofrivilliga händelser tolkas 
som hotfulla och att detta i sin tur leder till 
en upptrappning, beroende på övningso-

13 ”Regeringen bedömer vidare att ett militärt väpnat angrepp enskilt mot Sverige är fortsatt osannolikt 
under överskådlig tid. Däremot kan militära incidenter inte uteslutas, inte heller att ett militärt hot mot 
Sveriges frihet och självständighet skulle kunna uppstå i framtiden.” Vårt framtida försvar, Regeringens 
proposition 2004/05:5, s 31.

14  Vårt framtida försvar, Regeringens proposition 2004/05:5, s 34.
15 ”I linje med dagens politik kommer vårt internationella engagemang, bl.a. för krishantering, att förbättra 

vår förmåga att möta hot. Sverige vare sig ger eller tar ömsesidiga försvarsförpliktelser. Det måste dock 
anses som osannolikt att Sverige skulle ställas helt ensamt om våra grundläggande säkerhetsintressen 
hotas.” Vårt framtida försvar, Regeringens proposition 2004/05:5, s 24.
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vana förband, staber och beslutsfattare. 
Krisen bedöms dock snabbt klinga av igen 
när händelsen uppmärksammas av besluts-
fattare med större erfarenhet och rutin.

En annan möjlig utveckling av nationell 
kris skulle kunna vara resultatet av Sve-
riges ökade internationella engagemang. 
En annan stat, eller kanske ännu troligare 
en icke-nationell aktör, kan tänkas utöva 
påtryckningar mot Sverige, i syfte att få 
Sverige att avveckla sitt militära enga-
gemang i en speciell konflikt. Hot mot 
Sverige kan ta sig olika uttryck men om 
hot från luften, exempelvis mot Stockholm 
eller mot militär ilastning på flygplats eller 
i hamn, inte kan uteslutas så kan ett tillfäl-
ligt flygrestriktionområde eller ”No Fly 
Zone” (NFZ) behöva upprättas. Denna typ 
av icke-traditionella hot liknar inte de som 
vi förknippar med det väpnade angreppet 
men kan rätt iscensatta sprida förstö-
relse. Scenariot kan exempelvis utgöras 
av ett civilt sportflygplan som tjänar som 
vapenbärare för antingen sprängämnen 
eller biologiska stridsmedel. Om detta är 
fallet kommer flygstridskrafter över hela 
bredden att bli engagerade – från under-
rättelse- och ledningsförband till flyg- och 
basförband. Iscensätts hotet samtidigt som 
SwAFRAP JAS 39-förbandet befinner sig 
utomlands, blir det framförallt den division 
som är under uppbyggnad för att bli näst-
kommande SwAFRAP JAS 39-division 

som kommer att få bära huvudansvaret 
för uppgiften. Beroende på uppgiftens 
omfattning föreligger dock risken att denna 
division själv inte kommer att kunna lösa 
en NFZ-uppgift med någon uttalad uthål-
lighet. De två kvarvarande divisionerna, 
med huvuduppgift GFSU-utbildning, kom-
mer sannolikt även behöva engageras i den 
utökade incidentberedskapen.16

Den låga numerären inom flygstrids-
krafterna kombinerat med begränsade 
resurser, resulterande i enstaka förband 
med hög beredskap, innebär en lägre na-
tionell beredskap mot yttre hot och kriser. 
Detta förhållande är allvarligt, särskilt som 
en kris kan uppstå samtidigt som, eller 
som en följd av, ett svenskt internationellt 
deltagande. Lika allvarligt är att det idag 
inte finns något lagrum för insats av våra 
flygstridskrafter mot civila flygplan. Ett be-
tydande problem är naturligtvis identifie-
ring av flygplan och särskilt då civila som 
utnyttjas för terroristverksamhet. Även om 
det skulle kunna uteslutas att det inte är 
något annat än ett civilt terroristflygplan  
får insats, med nuvarande regelverk, inte 
ske. Problemet som under senare år har 
accentuerats behöver därför omgående 
åtgärdas. Indikationer från statsmakterna 
tyder på att problemet är under beredning 
och att lagrummet i framtiden kommer 
att förändras. Dock är det inte tillräckligt 
med en lagändring. Insatsregler (ROE)17 

16 ”Om ett förband genomför en internationell insats kan det påverka den nationella beredskapen. Detta kan 
hanteras genom att acceptera en lägre nationell beredskap eller genom att beredskapen för ett annat förband 
höjs.” Vårt framtida försvar, Regeringens proposition 2004/05:5, s 46.

17  ROE, Rules of Engagement
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behöver också utvecklas. Väsentligt är att 
de blir så pass tydliga att det blir enkelt 
att tillämpa och följa dem för samtliga i 
ledningskedjan. Slutligen behöver insats-
reglerna övas vid upprepade tillfällen, 
i olika situationer, så att beredskap och 
erfarenhet finns för att tillämpa dem ifall 
de någon gång skulle behövas.

Insatsorganisationens 
internationella uppgifter
En av de mer framträdande delarna av förra 
årets försvarsbeslut är prioriteringen av en 
internationell insatsförmåga, vilken ska 
öka såväl kvantitativt som kvalitativt. Ex-
empel på detta är utvecklingen av en mul-
tinationell snabbinsatsstyrka under svensk 
ledning. I försvarsbeslutet tydliggörs också 
att det är hela skalan av Peterbergsuppgif-
ter, inklusive militära fredsframtvingande 
uppgifter i Europa och globalt, som våra 
svenska förband ska vara utrustade och 
tränade för.18 Förutom de tidigare disku-
terade kraven på ökad interoperabilitet 
och skärpta beredskapskrav innebär denna 
uppgift från statsmakterna även ett delvis 
förändrat uppträdande för våra förband. 
Tidigare när fokus för Försvarsmakten 
låg på invasionsförsvaret av Sverige, var 
uppträdandet utpräglat defensivt. Idag när 
Sverige i större utsträckning agerar inter-
nationellt som medlemsstat i EU och som 

partner till NATO är uppträdandet, i ex-
empelvis fredsframtvingande operationer, 
inte längre lika uttalat defensivt. Denna 
tyngdpunktsförskjutning av uppträdande 
behöver få återverkningar på det sätt som 
våra stridskrafter tränar och övar.

Ett glädjeämne inom flygstridskraf-
terna är att vi redan idag tränar och övar 
i allt större omfattning på det sätt som 
våra partners gör. Även materiellt rör sig 
flygstridskrafterna i riktningen att de med 
nya editionsutgåvor blir allt mer och mer 
interoperabla. Ett tydligare införande av 
differentierad beredskap innebär att för-
band avsedda för internationella uppgifter 
tillförs ökade resurser, om ändock på be-
kostnad av övriga förband, vilket innebär 
att insatsförbandens förmåga kan förväntas 
öka. Slutligen tillförs flygstridskrafterna, i 
form av bland annat GBU-1219 och den pla-
nerade uppgradering av Rb 75 Maverick, 
nya vapensystem som lämpar sig väl för 
direkt flygunderstöd åt snabbinsatsstyrkan. 
Utmaningen blir nu att få insatsförbanden, 
med sina ökade förutsättningar, att öva 
rätt saker. 

Traditionellt har de svenska flygstrids-
krafterna varit defensivt inriktade. Idag 
är behoven delvis annorlunda, även om 
behovet att kunna agera defensivt fortfa-
rande finns kvar. I olika typer av konflikter, 
oavsett konfliktnivå, finns det oftast ett 

18 ”Beträffande den internationella insatsförmågan anser regeringen att Sveriges ambition och förmåga att 
delta i fredsfrämjande insatser, i Europa och globalt, över hela skalan från civila förebyggande åtgärder 
till militära fredsframtvingande insatser, bör öka såväl kvantitativt som kvalitativt.” Vårt framtida försvar, 
Regeringens proposition 2004/05:5, s 32.

19  GBU-12, Guided Bomb Unit, 250 kg laserstyrd bomb.
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behov av att upprätta en NFZ. Motivet till 
detta kan variera, men världssamfundet 
vill exempelvis förhindra smuggling el-
ler transport av vapen och soldater med 
transporthelikoptrar. Uppgiften att upprätta 
en NFZ lämpar sig väl för våra svenska 
flygstridskrafter, då det är en uppgift som 
har många likheter med vår egen incident-
beredskap.

Som har antytts ovan är det mot de 
offensiva uppgifterna som en tyngd-
punktsförskjutning behöver ske. Medan 
Första flygeskadern (E1) och dess förband 
fortfarande var organiserade fanns det 
kunskap och erfarenhet kring offensiva 
flygföretag. Idag är denna kunskap delvis 
förlorad. Beaktande hur utvecklingen inom 
snabbinsatsförmågan sker och vilka för-
mågor som där efterfrågas, behöver våra 
flygförband idag i ökad utsträckning öva 
olika former av markmålsbekämpning. 
Styrkan med JAS 39:s flerrollsförmåga 
är att olika uppdragstyper, offensiva som 
defensiva, kan genomföras under samma 
uppdrag. Exempelvis kan SwAFRAP JAS 
39-divisionen få till uppgift att etablera en 
NFZ i ett område som den svenskledda 
snabbinsatsstyrkan har bedömt vara av 
central betydelse. Snabbinsatsstyrkan är det 
enda fredsbevarandeförbandet i området 
och är därför i behov av indirekt eld vid en 
militär insats som är under planläggning. 
Då det i exemplet antas att det inte ingår 
något artilleriförband bland de taktiska 

tilläggsdelarna i snabbinsatsstyrkan får 
JAS 39-roten, som löser NFZ-uppgiften, 
även beredduppgift att understödja pan-
sarterrängbilskompaniet med direkt fly-
gunderstöd (CAS20). Respektive flygplan 
inom JAS 39-roten beväpnas för uppgiften 
med två IR-robotar av typen IRIS-T,21 två 
fälltankar för utökad uthållighet i området 
samt två laserstyrda GBU-12. Motivet 
till valet av IR-robotar framför valet av 
radarstyrda AMRAAM är att de gällande 
insatsreglerna (ROE) antas kräva visuell 
identifiering före avfyring och att IR-
robotarna därför bedöms ha tillräcklig 
förmåga för uppgiften. Med den beskrivna 
blandbeväpningen ökar JAS 39-förbandets 
flexibilitet, och insats kan ske på såväl luft- 
som markarenan. Antalet rollväxlingar är 
obegränsade och kan ske så länge som den 
kvarvarande ammunitionen medger det. 
Rollväxlingen sker genom en knapptryck-
ning av flygföraren.

Den pågående debatten kring flygstrids-
krafternas markbekämpningsförmåga har 
olyckligtvis enbart fokuserats kring direkt 
flygunderstöd (CAS). Med samma beväp-
ning som vid direkt flygunderstöd kan JAS 
39-förbandet även användas för flyganfall 
på djupet (AI22). Det hela är egentligen en 
fråga om metodval. Enligt min mening 
finns det ingen anledning att begränsa sig 
till en metod då flygsystemet och vapen-
arsenalen medger båda. Under Artemis-
operationen i Kongo genomfördes, den 

20 CAS, Close Air Support
21  IRIS-T, Infra Red Imaging System - Tail/Thrust Vector Control (Rb 98)
22 AI, Air Interdiction
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låga konfliktnivån till trots, flyganfall på 
djupet. Frågan är vilken metod som lämpar 
sig bäst vid respektive tillfälle. Antingen 
genomförs direkt flygunderstöd i samver-
kan mellan mark- och flygstridskrafterna 
eller så genomförs flyganfall på djupet 
mot exempelvis en uppsamlingsplats, 
broövergång eller järnvägsknutpunkt. JAS 
39- roten som löser NFZ-uppgiften kan ha 
beredduppgift för såväl direkt flygunder-
stöd som flyganfall på djupet.

Därutöver finns det andra beväpnings-
alternativ. En möjlig kombination är att 
beväpna JAS 39 med jaktrobotar samtidigt 
som spaningskapsel hängs. Under samma 
uppdrag kan därmed både luftförsvarsin-
sats som spaningsinsats genomföras. Spa-
ningsinsatsen kan exempelvis genomföras 
i syfte att stödja markstridsförbanden med 
underrättelser om målläge, antal, etc. För 
att ytterligare öka flexibiliteten med JAS 
39 kan beväpningen inom roten med för-
del blandas. På så sätt kan jaktbeväpning 
kombinerad med markmålsammunition 
och spaningskapsel möjliggöra att roten 
utöver sin huvuduppgift, i det här exemplet 
NFZ, ges två beredduppgifter, spanings- 
respektive markmålsinsats. 

I de högre konfliktnivåerna där mot-
ståndaren är mer kvalificerad, kan de of-

fensiva luftförsvarsuppgifterna förväntas 
öka. Syftet med de offensiva luftförsvars-
operationerna är att etablera en sådan nivå 
av kontroll av luftrummet att luftförsvars-
attacken23 i form av attackflyg kan nå sina 
anfallsmål. Detta uppträdande skiljer sig 
mot den defensiva inriktning av luftför-
svaret som Sverige har haft genom åren. 
Sveriges förändrade säkerhetspolitik, med 
ökat deltagande i fredsfrämjande insatser, 
innebär att flygstridskrafterna behöver 
anpassa sig efter denna förändrade och 
mer aktiva säkerhetspolitik. Det innebär 
att våra insats- och utbildningsdivisioner 
i ökad utsträckning behöver öva på ett 
offensivt uppträdande så att svenska flyg-
förband har förmågan att kunna bli en del 
av en större COMAO,24 i en högre konflikt-
nivå mot en mer kvalificerad motståndare. 
SwAFRAP JAS 39-förbandet övar redan 
på detta sätt men det behöver ske på ökad 
bredd inom flygstridskrafterna. Betydelsen 
av nya radio-, länk- och IK-system bör i det 
här sammanhanget understrykas och hur 
interoperabiliteten och verkningsgraden 
därmed ökar.

Stödresurser
Luftoperationer är militära insatser som 
genomförs av luftstridskrafter. Luftopera-

23 Jämför Airfield Attack, AJP 3.3. Syftet är att förhindra motståndaren från att effektivt verka på luftarenan 
genom att agera offensivt. Målvalen är framför allt flygande plattformar på marken, luftstridskrafternas 
ledningssystem, flygbaser med tillhörande anläggningar och logistik samt luftvärn. Doktrin för luftopera-
tioner (DLO), Försvarsmakten, Högkvarteret (HKV Bet:09833:60610) Stockholm 2004, s 164.

24  COMAO, Composite Air Operation, sammansatt luftoperation. COMAO är ett större anfallsförband be-
stående av olika delfunktioner såsom jakt, attack, telekrig och ledning. Doktrin för luftoperationer (DLO), 
Försvarsmakten, Högkvarteret (HKV Bet:09833:60610) Stockholm 2004, s 173.
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tioner indelas i luftstridsoperationer och 
luftunderstödsoperationer. Uppdelningen 
grundar sig på att luftstridsoperationer 
åstadkommer direkt fysisk verkan, medan 
luftunderstödsoperationer understödjer och 
förstärker luftstridsoperationernas effekt.25 

Enkelt uttryckt uppnår verkansförbanden 
endast begränsad militär effekt om de inte 
understöds av stödresurser.

Inom flygstridskrafterna finns det ett 
antal olika stödresurser. En av de resurser 
som det i Europa och i världen finns ett 
stort behov av är flygtransporter. Flyg-
transportens styrka är att den snabbt kan 
transportera personal och materiell över 
långa avstånd. Upprättandet av EU:s snabb-
insatsförmåga och den beredskapsnivå 
som är förknippad med denna har ytter-
ligare understrukit betydelsen av snabba 
transporter. Våra svenska Tp 84 Hercules 
håller redan idag hög beredskap för olika 
typer av insatser och kommer i framtiden 
bli en självklar del av snabbinsatsstyrkan. 
Nyligen har beslut tagits att avionikutrust-
ning i Tp 84 ska moderniseras, innebärande 
att Sveriges taktiska transportflygresurs 
gångtidsförlängs till cirka 2020. 

En intressant utveckling inom flygtrans-
portsektorn är de nya sätt som används för 
att skapa flygtransportresurser. SALIS26 är 
ett exempel på ett EU-projekt där bered-
skap för en viss flygplanstyp och för ett 

överenskommit antal flygtimmar tillhan-
dahålls mot betalning. På så sätt kan till-
gängligheten på transportflygplansflottan 
temporärt ökas under en begränsad period, 
till exempel under den svenskledda snabb-
insatsstyrkans beredskapsperiod.

En annan resurs av avgörande betydelse 
är flygräddning (FRÄD). Idag sker militär 
flygverksamhet endast undantagsvis utan 
FRÄD. När militär flygverksamhet bedrivs 
inom landet och i närområdet finns det 
upparbetade rutiner för hur flygräddnings-
tjänsten ska bedrivas. Problemet uppstår 
om SwAFRAP JAS 39 ska understödja 
den svenskledda snabbinsatsstyrkan, vilket 
kräver att en FRÄD-resurs är tillgänglig 
i operationsområdet. Däremot behöver 
FRÄD-resursen inte vara svensk och 
kan dessutom samtidigt inneha andra 
beredduppgifter. Är emellertid hotnivån i 
området så pass hög att en CSAR-resurs27 
blir nödvändig så är detta en förmåga som 
Sverige inte disponerar. Denna resurs be-
höver då tillföras från någon annan av EU: s 
medlemsstater eller allierade.

Om uppgiften NFZ ges till SwAFRAP 
JAS 39-förbandet kommer det vara i 
behov av en flygande ledningsresurs. 
Framförallt blir detta påtagligt i områden 
där det inte finns någon annan form av 
sensorkedja eller ledningsfunktion. Med 
en flygande ledningsresurs utökas uthål-

25 Doktrin för luftoperationer (DLO), Försvarsmakten, Högkvarteret (HKV Bet:09833:60610) Stockholm 
2004, s 163.

26 SALIS, Strategic Air Lift Interims Solution
27 CSAR, Combat Search and Rescue.
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ligheten avsevärt för JAS 39-divisionen 
genom att ledningsflygplanet skapar luft-
lägesbilden och att JAS 39-divisionen på 
så sätt kan koncentrera sina resurser till 
att upprätthålla NFZ. Om någon flygande 
ledningsplattform inte finns att tillgå så 
kommer detta sannolikt att resultera i att 
beredskap i större utsträckning behöver 
hållas i luften, vilket får till följd i ett ökat 
flygtidsuttag och därmed ökad belastning 
på underhållskedjan. Sverige har idag två 
IS 34028 som till del är interoperabla och 
som skulle kunna vidareutvecklas för att 
få förmågan att leda flygplan internatio-
nellt. Frågan som uppenbarar sig är ifall 
Sverige ska prioritera resurser för denna 
utveckling. Förmågan är efterfrågad men 
behöver avvägas i hård konkurrens med 
andra intressanta materielprojekt. JAS 39 
-divisionen leds lika lätt av ett utländskt 
ledningsflygplan som av ett svenskt. 
Tillgången till luftburen ledningsplatt-
form kan ha en direkt påverkan på vilken 
framgång operationen får. Dock finns det 
inget krav på att denna förmåga behöver 
vara svensk, men med en luftburen svensk 
ledningsplattform uppnår det svenska 
flygstridsbidraget en helt annan nivå av 
autonomitet.

Andra stödresurser av central betydelse 
är den luftburna signalspaningen i form av 
S 102B samt de MSE29-enheter som stödjer 
flygdivisionerna. Den information som S 
102B insamlar bearbetas och förädlas till 
underrättelser åt olika användare inom 

totalförsvaret, inte minst åt de av våra 
förband som deltar i internationella ope-
rationer. Vidare utgör underrättelsetjänsten 
en del av MSE-enheten. När uppgifterna 
för flygstridskrafterna i ökad utsträckning 
kommer att omfatta markmålsbekämp-
ning och spaningsinsatser så kommer 
kraven som ställs på MSE-enheterna att 
öka. I framtiden behöver MSE-enheterna 
inte enbart möta det ökade behovet av 
underrättelser utan även exempelvis be-
höva kunna beräkna hur splittret från en 
GBU-12 påverkar en byggnad som ligger 
intill det verkliga målet. Eller vid vilket 
klockslag som anfallet bör genomföras 
för att minimera skadorna på tredje part. 
Flera frågor av den här typen kommer att 
behöva besvaras, därför bedöms personal-
behovet vid MSE-enheterna behöva öka i 
jämförelse med dagens antal.

Avslutande diskussion
Flygstridskrafterna är i behov av förändr-
ing. Utmärkande för förändringsbehovet 
är att det drivs av två huvudsakliga skäl. 
Det ena skälet utgörs av den säkerhetspo-
litiska utvecklingen och det ökade kravet 
på att med flygstridskrafter kunna delta 
i internationella operationer, medan det 
andra skälet är ett resultat av minskade 
försvarsanslag.

Kravet att med ökad kvantitet och kvali-
tet kunna delta i internationella operationer 
genererar ett antal nya krav på flygstrids-
krafterna. Inom flera av områdena har 

28  IS 340, Interims Solution 340. FSR 340 med NATO-interoperabilitet som tidigare uthyrts till Grekland.
29  MSE, Mission Support Element
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förändringsarbetet redan inletts, bland 
annat inom materielsystemområdena där 
införandet av nya radio-, IK- samt länksys-
tem redan har beslutats. Ett annat delmål 
inom transformationsprocessen som har 
uppnåtts exemplifieras genom SwAFRAP-
divisionen som med sin offensiva och 
defensiva luftförsvarsförmåga innehar 
beredskap30 för internationella operationer. 
Därutöver tillkommer de sedan tidigare till 
internationella styrkeregister anmälda Tp 
84- samt S 102B-förbanden. Det arbete 
som kvarstår inom luftförsvarsområdet är 
att övriga JAS 39-divisionerna behöver 
uppnå samma färdighetsnivå som SwA-
FRAP JAS 39-divisionen idag innehar, 
vad avser förmågan att internationellt 
kunna genomföra offensiva och defensiva 
luftförsvarsoperationer. 

Det som för flygstridskrafterna blir en ny 
uppgift blir att återigen kunna genomföra 
offensiva insatser på mark- och sjöare-
norna. Med införandet av JAS 39C blir 
spaningskapseln operativ, vilket innebär att 
spaningsinsatser ånyo kommer att kunna 
genomföras, uppgifter som fram till 2004 
löstes av SwAFRAP AJS 37.

En förmåga som kommer att bli ett 
värdefullt tillskott blir förmågan att med 
precisionsstyrda vapen kunna genomföra 
flyganfall på djupet samt direkt flygun-
derstöd. Automat kanon, Rb 75 Maverick 
samt bombkapsel är vapensystem som 
sedan en längre tid är operativa på JAS 
39, medan tillgången till precisionsstyrda 
vapen ytterligare kommer att öka insats-

möjligheterna och därmed möjligheterna 
att kunna bidra till striden på markarenan. 
Förmågan att kunna genomföra offensiva 
markmålsoperationer har under ett antal år 
legat i träda men behöver nu återupplivas. 
Uppgiften blir nu att lyfta denna kompe-
tens så att det återigen blir en användbar 
förmåga – denna gång så att samverkan 
kan ske tillsammans med andra nationer i 
en internationell kontext.

Utvecklandet av en uppdragstyp som 
kommer att kräva en större arbetsinsats 
är förmågan att kunna genomföra direkt 
flygunderstöd. Detta är en uppdragstyp 
som tidigare inte har utförts av några av 
de tyngre svenska flygsystemen. Närheten 
av egna förband i insatsområdet, korta 
tidsförhållanden samt direkt samverkan 
med Forward Air Controllers (FAC), 
möjligen utländska, kommer att ställa 
höga krav på anvisningar och instruktio-
ner så att vådabekämpningar och skador 
på tredje part reduceras till ett absolut 
minimum. Inte minst är det betydelsefullt 
att ansvarsförhållanden mellan flygföra-
ren och den FAC som målutpekar tidigt 
klarläggs. Flygstridskrafterna kommer till 
2008 kunna utveckla denna förmåga men 
arbetsinsatsen och samövningsbehovet får 
inte underskattas.

Understödjande uppdragstyper som det 
ständigt finns behov av vid luftoperationer 
är luftburen ledning samt lufttankning. En 
framkomlig väg skulle kunna vara att EU 
gemensamt införskaffade understödsre-
surser som få nationer själva är villiga att 

30  SwAFRAP JAS 39-förbandet är idag anmält till internationella styrkeregister med 30 dagars beredskap.
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satsa på, det vill säga luftburna lednings- 
samt lufttankningsflygplan. En annan väg 
som skulle säkerställa tillgången till en 
luftburen ledningsplattform samt den för-
måga till autonomitet som denna ger är att 
modifiera de två svenska IS 340 som idag 
redan finns. Det senare alternativet är att 
föredra men måste avvägas tillsammans 
med andra materielprojekt innan slutlig 
ställning kan tas. 

Flygtransportförmågan är vidare en för-
måga som kommer att ha central betydelse 
när EU:s snabbinsatsförmåga nu utvecklas. 
Problemet är att Sverige endast disponerar 
taktiska transportflygplan i form av Tp 84. 
Ur ett nationellt perspektiv tjänar de oss väl 
men när de internationella uppgifterna nu 
prioriteras uppenbarar sig begränsningarna 
i form av begränsad räckvidd och begrän-
sad lastförmåga. Möjligen erbjuder SALIS 
en temporär lösning på detta problem men 
det vore önskvärt att tillgången till en 
strategisk transportflygförmåga fann en 
lösning så att den kunde säkerställas vid 
uppkomna behov.

Prioriteringen av insatsberedda insats-
förband som ska kunna genomföra insatser 
såväl nationellt som internationellt leder 
till ett antal nödvändiga organisatoriska 
förändringar. För att kunna infria bered-
skapskraven måste beredskapen fort-
sättningsvis differentieras. Det innebär 
att beredskapskraven på visa förband är 
högre än för andra, vilket också leder till 
att resurstilldelningen förbanden emellan 
kommer att skilja sig åt. Det förband som 
står i beredskap, eller ska stå i beredskap, 
ska också ges de bästa förutsättningarna. 
Givna förutsättningarna med reducerade 

försvarsanslag är detta det klokaste och ef-
fektivaste sättet att fördela resurserna på.

Reduktionen av försvarsanslagen, samt 
den takt i vilken reduktion genomförs, på-
verkar numerären inom flygstridskrafterna 
negativt. Med fyra kvarvarande operativa 
divisioner och en utbildnings- och export-
stödsenhet har flygstridskrafterna nått 
en kritisk nivå. Med ytterligare minskad 
numerär blir det inte längre möjligt att 
samtidigt upprätthålla kraven på territoriell 
integritet och beredskap för internationella 
insatser samtidigt som det föreligger ett 
grundläggande utbildningsbehov för 
svenska flygförare och utländska export-
kunder. Med nu beslutade organisation är 
detta fortfarande möjligt, men införandet 
av ett nytt utbildningssystem har krävts så 
att uppgifterna för respektive division tyd-
liggörs – vilket överensstämmer med syftet 
för den differentierade beredskapen. Yt-
terligare motiv till varför numerären inom 
flygstridskrafterna inte kan reduceras mera 
är att det skulle leda till att flygförarkåren 
blir för liten för att kunna utgöra en bas 
varifrån stabspersonal, lärare, instruktörer 
med flera kan hämtas.

Den bild detta anförande har försökt 
förmedla är att den nödvändiga föränd-
ringen av flygstridskrafterna har inletts och 
utvecklingen mot internationella insatser är 
på god väg. Redan nu har viktiga delmål 
uppnåtts, men anförandet har även pekat 
på de ytterligare förändringar av flygstrids-
krafterna som i närtid behöver ske för att 
omsvängningen mot ett interoperabelt 
insatsförsvar och deltagandet i internatio-
nella insatser fullt ut ska vara möjliga. 
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The Swedish Armed Forces are in the 
middle of a revolutionary transformation 
of its armed forces – from a defense force 
focused on defending the country against 
an invasion towards a defense force shaped 
primarily for international operations. The 
primary motives for the transformation are 
the ongoing developments in Europe in 
the field of security policy along with new 
transnational threats and Sweden’s active 
part in developing the EU Battle Group. 
The need for transformation is essential 
and will be affecting all areas of the Armed 
Forces, including Swedish Air Power.

This paper addresses how the focus on 
international operations affects Swedish 
Air Power and how the tasks and resources 
should be allocated in order to maintain the 

necessary level of readiness, even with a 
diminishing number of fighter squadrons. 

The importance of interoperability is 
also being discussed, such as interoperable 
IFF, LINK and radio systems but also the 
value of bi- and multilateral exercises. 

As a result of the ongoing transforma-
tion of Swedish Air Power new tasks have 
come into focus, such as the shift from 
mainly defensive tasks towards an increas-
ing portion of offensive tasks. How this 
influences the training of our forces is also 
being addressed. 

The final topic that is being discussed is 
the vital role of Supporting Air Operations 
and, among others, the value of Air Lift and 
Airborne C2 assets.

Summary

The Transformation of Swedish Air Power

Inaugural lecture presented to the Air Warfare Section of the Royal Swedish 
Academy of War Sciences on 31st May 2005 by Colonel Per Nilsson 


