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Uppgifter för svenska luftstridskrafter 

Årlig redovisning 2006 Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd 
III den 30 maj 2006 av överste 1. gr Swen Persson, generalmajor 
Bengt Lönnbom, överstelöjtnant Göran Pettersson, överste 1. gr 
Stig Schyldt och överste Bertil Wennerholm

Avd III har de senaste två åren 
behandlat luftstridskrafterna, spe-
ciellt flyg, i ett internationellt per-

spektiv sett mot Försvarsbeslut 2000 och 
2004 samt därpå följande inriktningsbeslut 
av Regering och ÖB. I årlig redovisning 
20041 föreslog författarna att luftstridskraf-
terna bör ominriktas, så att de i det korta 
tidsperspektivet blir en efterfrågad resurs i 
den europeiska krishanteringen. Det inne-
bär enligt författarna att luftstridskrafter 
för stöd av markoperationer prioriteras, 
att luftförsvaret reduceras och prioriteras 
till offensiva luftförsvarsoperationer, att 
en fortsatt satsning sker på flygtransport, 
att förmågan till sjömålsbekämpning ut-
går och behålls endast på kompetensnivå 
samt att utvecklingssatsningar görs inom 
telekrigföring och obemannade flygfarkos-
ter för spaning och vapenleverans, UAV 
och UCAV. Vad som skapas med denna 
inriktning bedöms av författarna utgöra 

en kompetent och flexibel kärna ur vilken 
nya förmågor kan skapas för den långa 
siktens behov. 

I årlig redovisning 20052 gör förfat-
taren en uppföljning av redovisningen 
2004 med fokus på de internationella 
uppgifterna. Mot bakgrund av en omfat-
tande genomgång av vad de klassiska 
och moderna flygteoretikerna har att säga 
om flygstridskrafters förmåga att åstad-
komma strategiska effekter i olika typer 
av insatser samt norska erfarenheter i 
sammanhanget, den svenska regeringens 
inriktning, Försvarsmaktens budgetun-
derlag, tidigare svenska erfarenheter av 
stridflyginsats utomlands mm diskuterar 
författaren uppgiften närunderstöd av 
markstridskrafter. En första slutsats han 
drar är att vi i högre grad bör använda 
den allmänna termen ”markmålsbekämp-
ning” än den snävare ”närunderstöd”. Han 
pekar också på vikten av att det politiska 
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konflikter mellan nationalstater eller grup-
per av sådana som sågs som det främsta 
hotet. Den pågående globaliseringen av 
näringsliv, handel, finansmarknader m m 
och det ömsesidiga beroende som följde av 
denna utveckling bedömdes utgöra en stark 
broms för mellanstatliga väpnade konflik-
ter. En annan, åtminstone underförstådd, 
utgångspunkt var att den dominerande 
position som USA hade och bedömdes ha 
kvar under överskådlig tid skulle omöjlig-
göra mellanstatliga konflikter, i vart fall 
sådana som störde USA:s intressen. 

I stället kom den internationella ter-
rorismen att ses som det stora hotet. Den 
har mycket av sin grogrund i Mellanöstern 
och spänningen där. Motiven har sina rötter 
i en inte närmare definierad blandning av 
religiösa, historiska, ideologiska, etniska 
och ekonomiska faktorer. Västerlandets 
agerande under 1900-talet för att tillgodose 
sina säkerhets- och ekonomiska intressen, 
sin energiförsörjning samt etableringen 
av staten Israel och det fortlöpande stödet 
för denna har lett till konflikter med den 
till stora delar muslimska arabiska befolk-
ningen i Mellanöstern men också med den 
övriga muslimska världen. En betydande 
del av terrorn och hoten om terror riktas 
mot Väst och västliga intressen men drab-
bar till stor del också arabländer och övriga 
stater med islam som religion.

En förutsättning för att terrorhotet skall 
kunna minskas och bli kontrollerbart är 
att Mellanöstern-problemet kan lösas på 
ett sätt som godtas av flertalet parter. Den 
mest grundläggande frågan är gränsdrag-
ningen mellan Israel och dess grannar. Med 

målet för insatsen är noga utklarat och att 
insatsen sker så att detta mål nås, att inte 
bara militära medel används, att politiskt 
och opinionsmässigt stöd för insatsen finns 
på hemmaplan, att man kan behöva sätta 
samman en multinationell JAS-styrka för 
att nå erforderlig uthållighet, att det finns 
en konkurrens mellan internationella och 
nationella uppgifter, att tillgänglig flygtid 
under förbandsproduktionen kan vara en 
bristvara o s v. Redovisningen är på det 
sättet en analys i stort av vilka problem 
och möjligheter som följer av inriktningen 
att våra luftstridskrafter i ökad omfattning 
skall delta i internationella insatser.

Föreliggande årliga redovisning bygger 
vidare på de två tidigare genom att kom-
binera vad som framkom i dem med de 
synbara förutsättningar som kan skönjas 
idag internationellt såväl som nationellt. 

Redovisningen har behandlats vid ett 
antal avdelningsmöten, varvid efterhand 
förändringar i såväl inriktning som inne-
håll gjorts. En granskning har gjorts vid  
FHS/MVI Luft i april 2006 varefter den 
slutliga versionen har sammanställts. 

De nya förutsättningarna
Den geopolitiska och militärstrategiska 
utvecklingen 
Terrorattentatet den 11 september 2001 
mot World Trade Center och Pentagon 
kom av naturliga skäl att få en mycket 
stark påverkan på hur vi i Väst uppfattade 
utvecklingen i världen, framför allt med 
avseende på de trender som kunde tänkas 
hota vår säkerhet. Det var inte längre 
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nuvarande förutsättningar torde en lösning 
i ärendet vara avlägsen. Sannolikt behöver 
ett tryck men samtidigt ett stöd utifrån 
etableras för att konstruktiva förhandlingar 
skall komma igång.

EU omfattas av terrorhotet och därmed 
också Sverige. Så långt det är möjligt 
måste Sverige gardera hotet för egen del 
men skall enligt sina åtaganden också 
kunna bidra för övriga EU:s räkning.

Det finns emellertid också andra ström-
ningar som har säkerhetspolitisk betydelse. 
De verkar ha skymts av oron för terroris-
men men kan vara väl så viktiga. De har sitt 
ursprung i framväxten av nya stormakter, 
kanske t o m supermakter. För närvarande 
är Kina det tydligaste exemplet men Indien 
är också på god väg och Ryssland med sina 
enorma naturtillgångar skall nog heller inte 
räknas bort, i vart fall inte på lite sikt. 

En stormakt/supermakt behöver ha 
god tillgång till råvaror av olika slag för 
att bygga upp och vidmakthålla sin eko-
nomi. Dessutom behöver den tillräckligt 
med livsmedel till sin befolkning. Vi ser 
redan idag hur Kina agerar i Sydostasien, 
Centralasien, Afrika och Sydamerika 
för att säkra framförallt sin tillgång till 
råvaror, bland annat malmer och olja. 
Enkelt uttryckt börjar Kina bli en kraftfull 
konkurrent till USA och EU på både det 
ekonomiska och politiska planet. Konkur-
renstrycket gentemot Väst har redan ökat 
och kommer rimligen att öka ännu mer när 
Kina växer ytterligare i styrka och när fler 
stormakter/supermakter tillkommer.

Den tydligaste konsekvensen redan på 
kort sikt är att den politiska handlingsfrihe-

ten för Väst torde minska. I Afrika fungerar 
Kina redan idag som en motpol till EU:s 
och USA:s strävanden att demokratisera 
länderna där. Demokratiseringen syftar 
till att öka de berörda ländernas tillväxt 
och levnadsstandard men därmed också 
deras betydelse som ekonomiska samar-
betspartners. När EU m fl försöker pressa 
diktaturerna i Afrika med ekonomiska 
sanktioner för att nå ett annat styrelseskick, 
går Kina i stället in med lån och upprät-
tar bilaterala ekonomiska avtal med dem. 
Detta leder till instabila förhållanden i 
Afrika. Kina håller också emot i FN, när 
internationella militära insatser övervägs 
där landet har intressen. 

Redan idag ser vi således början till en 
ny bipolär värld där de balanserande mot-
polerna inledningsvis förefaller bli USA 
och Kina. Liksom under det kalla kriget 
kan en sådan balans ge ett betydande mått 
av säkerhet i den globala skalan men också 
ge ett begränsat utrymme både för FN och 
enskilda mindre aktörer. På lite längre sikt 
tillkommer sannolikt fler stater med glo-
bala ambitioner. Världen går i ett sådant 
fall in i en period med svåröverskådlig och 
svårförutsägbar komplexitet och dynamik 
ur säkerhetspolitisk synvinkel. Det kan bli 
något som liknar det gamla Europa men i 
global skala. 

Framställningen ovan är inte en som 
officiellt omfattas av USA eller EU. Där 
föredrar man nog varianter som i högre 
grad och längre i tiden förutsätter en fort-
satt västlig hegemoni i världen. Det kan 
naturligtvis visa sig att västlig hegemoni är 
en bättre överlevare än vad beskrivningen 
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ovan antyder. I så fall kan nuvarande poli-
tiska och militära inriktningar i västvärlden 
i allt väsentligt vara på rätt spår. Om det 
visar sig att Väst tappar greppet snabbare 
än man tänker sig kan det vara bra att 
något ha undersökt konsekvenserna av en 
sådan utveckling inte minst beträffande 
konsekvenserna för västliga internationella 
militära insatser. Avdelning III lägger där-
för beskrivningen ovan till utgångspunkt 
för denna årliga redovisning.

Våra luftstridskrafters utveckling
I och med försvarsbeslutet 1958 började 
en successiv nerdragning av flygstrids-
krafterna från den numerär som följde av 
satsningarna under och närmast efter andra 
världskriget. Motivet för minskningen har 
i huvudsak varit ekonomiskt. Något stöd 
i strategiska eller operativa överväganden 
har inte funnits utom möjligen i mycket 
översiktliga termer. Detta besvärande 
faktum har man försökt att hantera särskilt 
på politiskt håll genom att hänvisa till 
främst våra flygplans ökande kvalitet från 
generation till generation. Denna ökning 
är naturligtvis ett faktum, men argumen-
tet är tvivelaktigt, därför att motsvarande 
eller högre kvalitetsökning skedde hos 
potentiella motståndare. Framför allt inne-
bar den successivt allt större räckvidden 
hos deras flygplan att den numerär som 
kunde nå vårt territorium snabbt ökade. 
Flygvapenledningen försökte kompensera 
för detta växande hot genom att bl a satsa 
på stödsystemen Bas och Stril. Särskilt på 
bassidan togs viktiga steg genom inrikt-
ning mot en långtgående spridningsfilosofi, 

Bas 90 och Basbat 85. Fullt utbyggd skulle 
den ha medgett en överlevnad för våra 
flygplan på en helt annan nivå än den som 
visades upp av ”försvararsidan” under t ex 
Kosovokampanjen och de olika krigen 
med koppling till Irak.

Utvecklingen sedan det kalla krigets 
slut kännetecknas dels av en reduktion av 
stridsflyget från 1987 års försvarsbesluts 
22 ½ divisioner med flygplan 35 och 37 
samt fyra SK 60-divisioner till 2004 års 
försvarsbeslut om fyra JAS 39-divisioner, 
dels av uppgiftsförändringen från en utta-
lad tyngdpunkt i uppgifterna hävdande av 
territoriell integritet och försvar mot väp-
nat angrepp till en lika tydlig tyngdpunkt 
i deltagande i internationella insatser. När 
det gäller utnyttjande av transportflyget, Tp 
84, är skillnaderna avsevärt mindre. För-
mågan inom stödsystemen bas och stril är 
reducerad i minst samma omfattning som 
vad gäller flygstridskrafterna.

Luftvärnet utvecklades starkt under 
senare delen av 1900-talet. Under 70- och 
80-talen ombeväpnades luftvärnet från 
kanon- till robotluftvärn. Kanonluftvärnet 
behölls dock på lägre förbandsnivåer. 

Genom anskaffning av stridsfordon 90-
förbanden infördes förutsättningar för att 
föra en modern tredimensionell strid med 
markförbanden d v s kapacitet mot mål 
såväl på marken som i luften. Luftvärns-
versionen av stridsfordon 90 gavs god 
förmåga mot luftmål.

Det stora negativa trendbrottet kom 
med försvarsbeslutet 1996, då samtliga  
luftvärnskanonförband avvecklades. De 
var då nymodifierade och förbandsuppsätt-
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ning av de modifierade förbanden pågick 
som bäst.

Innebörd i stort av yttre och inre 
förändringar
Vi har inom vår årsredovisnings ram för-
sökt förutse vilka nationella och interna-
tionella krav som på kort sikt kommer att 
ställas på våra luftstridskrafter i den nya 
värld som växer fram. Det gäller också 
att söka prioritera mellan dessa krav mot 
bakgrund av den låga numerär som våra 
luftstridskrafter har kommit ner till idag. 
Slutligen är det fråga om att öppna dörren 
åtminstone på glänt mot den lite längre 
sikten och se vad som där kan finnas i form 
av uppgifter för och krav på förmåga hos 
våra luftstridskrafter. Framförallt är det 
viktigt att söka utröna vilka åtgärder som 
krävs i närtid för att bevara handlingsfri-
heten att nå vad som kan krävas av våra 
luftstridskrafter i framtiden.

Det förefaller som om terrorhotet och 
metoderna för att undanröja eller minska 
detta är det som idag i allt väsentligt styr 
våra stridskrafters uppgifter och utform-
ning. I det avseendet följer vi samma spår 
som EU och USA. Den huvudsakliga 
grunden för tänkandet lades kort efter 
attacken den 11 september och har för 
EU:s och Sveriges del resulterat i dagens 
inriktning att kunna ingripa militärt inom 
6000 kilometers radie från Bryssel mot 
verksamheter och företeelser som bedöms 
hota vår gemensamma säkerhet.

När denna strategi utformades, synes 
det ha varit underförstått att den skulle kunna 
genomföras som följd av USA:s position som 

världens enda supermakt och den politiska 
och militära hegemoni som följer därav 
för USA:s men indirekt också för övriga 
västvärldens del. Frågan är dock om det 
inte var en del skygglappar påtagna i 
sammanhanget. Nog fanns det redan före 
sekelskiftet tecken på att USA efterhand 
skulle komma att möta rivaler på den poli-
tiska världsarenan. Idag är denna situation 
tydlig. Därför kommer varken EU, FN eller 
ens USA att fritt kunna välja när, var och 
hur militära ingripanden skall ske. Hand-
lingsfriheten är redan idag beskuren och 
kommer att bli så ännu mer framöver. 

Här finns således en första problematik 
som vi Sverige måste förhålla oss till, när 
arbetet med att förbereda våra internatio-
nella uppdrag går vidare.

Den andra problematiken är knuten till 
våra begränsade militära resurser. Inom 
ramen för denna årliga redovisning gäller 
det att för det första analysera hur våra luft-
stridskrafter kan bidra och räcker till i de 
uppgifter som föreläggs dem, för det andra 
vid behov föreslå prioritering av uppgif-
terna och för det tredje ge synpunkter på 
hur handlingsfriheten inför framtiden skall 
bevaras i tillräcklig omfattning.

Uppgifter 
Enligt regeringens senaste inriktning skall 
våra luftstridskrafter kunna

genomföra internationella insat-
ser,
försvara landets territoriella inte-
gritet,
stödja försvaret mot terrorinsatser, 

•

•

•
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kriminell verksamhet m m som 
riktas mot landet, 
lägga en grund för en eventuell 
framtida förstärkning samt
för flygstridskrafternas del stödja 
industrins export av JAS 39.

Avd III har valt att i detta avsnitt diskutera 
de ställda uppgifterna och vad de i sig 
innebär. Den problembild som på detta 
sätt växer fram tas om hand i avsnittet 
Resurser nedan.

Internationella insatser
Här är de viktigaste frågorna följande. Vil-
ken typ av internationella insatser kommer 
att dominera bilden framöver? Vilka krav 
kommer att ställas på de svenska luftstrids-
krafterna i de sammanhangen?

Det finns naturligtvis alltid en risk att 

•

•

saker och ting i världen går helt överstyr. 
Ett exempel är om ett eventuellt inbördes-
krig i Irak även skulle komma att engagera 
omgivande stater i Mellanöstern. Konse-
kvenserna för världen i övrigt skulle då 
kunna bli oerhörda, främst med hänsyn 
till dess energiförsörjning. Ett snabbt och 
resolut ingripande utifrån skulle sannolikt 
anses vara nödvändigt, åtminstone här i 
väst men kanske också på flera andra håll 
i världen. I bästa fall kan man då i FN enas 
om ett ingripande samt med vilket syfte 
och i vilka former detta skall ske. Men 
motsatsen kan också inträffa. Det kan t ex 
bli ett problem att komma överens om 
vilka som är ”the good guys” som skall 
stödjas och vilka som är ”the bad ones” 
som skall sättas på plats. Lyckas man inte 
lösa den saken är kaos och upptrappning 
nära. Då kommer Sveriges lilla bidrag på 

JAS 39 Gripen beväpnad med attackroboten Maverick. Attack mot markmål kan bli huvuduppgiften 
i internationella insatser. Foto: Försvarets Bildbyrå Peter Linder
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den ena eller andra sidan att vara ganska 
betydelselöst. Det är därtill osäkert om en 
politisk vilja skulle finnas att delta med en 
svensk insats. Det bedöms nog viktigare 
och riktigare i det läget att prioritera och 
förbereda förmågan att försvara hemlandet 
mot alla de hot som kan följa i spåret av 
den stora konflikten.

Därför är det intressantare att titta på den 
mest sannolika typen av internationella 
insatser, nämligen en som inte utmanar 
centrala intressen hos någon av de stora ak-
törerna och som därför inte stöter på patrull 
i den internationella beslutsprocessen. Ett 
annat sätt att uttrycka saken är att FN måste 
stå bakom på ett eller annat sätt. Insatsen 
skall också vara överblickbar. T ex kan risk 
för negativa reaktioner i världsopinionen, 
en oönskad upptrappning eller en långvarig 
bindning verka kraftigt avkylande. 

Det är olyckligt att FN har ställts åt 
sidan i några av de senaste internationella 
insatserna. Det innebär bland annat att de 
agerande staternas motiv m m kan ifrå-
gasättas. Det gynnar bara dem som har 
intresse av att spänningen mellan Väst och 
övriga världen hålls vid liv.

Mätt mot kriterier av den typ som anges 
ovan torde insatser av typen Kosovo-kam-
panjens omfattande flygbekämpning av 
civil infrastruktur samt storskaliga opera-
tioner som i de olika Irakkrigen komma att 
vara mycket ovanliga framdeles. Någon 
eller några enskilda stater kan kanske välja 
att gå fram på det sättet men då knappast 
med FN:s godkännande.

Den övre gränsen framöver för en militär 
internationell insats torde därför ligger un-

gefär vid en kortvarig fredsframtvingande 
operation följd av ett försvar av det berörda 
samhället och av den verksamhet som av 
olika främst civila organisationer sätts in 
för att restaurera och stabilisera detsamma. 
Under den perioden kan vapeninsatser 
behöva göras. Dessa bör då ske på ett sätt 
som väcker respekt hos dem som stör ord-
ningen, samtidigt som de inte undangräver 
förtroendet för insatsen och dess förband 
hos den övriga delen av befolkningen.

Under denna övre gräns följer hela ska-
lan av insatser i vilka behovet av vapen-
bruk successivt blir allt mindre.

Frågan är hur svenska luftstridskrafter 
kommer in i denna bild. 

Enligt nuvarande tankar skall JAS 39 
kunna lämna närunderstöd med precisions-
vapen till markstridskrafters verksamhet. 
JAS 39 i en sådan uppgift representerar 
en hög potential sett ur verkanssynpunkt 
men kan samtidigt vara ett trubbigt och 
svåranvänt instrument. Det beror helt på 
hur motståndaren ser ut och hur han upp-
träder. Reguljära militära förband klart 
skilda i rummet från civilbefolkning och 
civil infrastruktur utgör idealmotståndaren. 
Gerilla i stadsterräng innebär motsatsen. 
Det är sannolikt att de som kan komma att 
utgöra motparter vid våra internationella 
insatser vid det här laget har lärt sig styrka 
och svagheter i västliga vapensystem och 
inte minst lagt märke till våra samhällens 
reaktioner på insatser som gått snett på nå-
got sätt. Att frånkänna dem denna förmåga 
och förmågan att utnyttja de svagheter de 
ser vore liktydigt med underskattning, en 
grov synd ur militär synvinkel. Med andra 
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ord är det de svåra målmiljöerna ovan som 
bör styra planeringen, och då är knappast 
JAS 39 i närunderstöd i urban miljö utan 
tillgång till de nödvändiga precisions-
vapnen det bästa medlet att satsa på. En 
satsning på denna typ av insatser skulle av-
sevärt påverka såväl materielanskaffningen 
som utbildningen av luftstridskrafterna. 

Det kan emellertid som Ring påminner 
om i avdelning III:s årliga redovisning 
2005 finnas behov av annan flygburen 
attack mot markmål än den som består av 
närunderstöd till markstridskrafter. T ex 
kan lägen förekomma då motståndaren/
motparten har tillgång till egna flygplan 
eller helikoptrar som kan användas för 
vapeninsats. JAS 39 kan användas för att 
slå ut dessa på deras baser. Kravet på preci-
sion i vapenleveransen kan vara högt även 
i detta fall, men motiveras då av att antalet 
flygplaninsatser skall kunna hållas nere.

Det kan även vara som i Darfur-pro-
vinsen i Sudan att medlen ifråga ställs till 
förfogande av part utanför det egentliga 
stridsområdet och där det av politiska el-
ler andra skäl inte är möjligt att bekämpa 
dem på deras baser. I det fallet kan JAS 
39 gå in i sin luftförsvarsroll och göra en 
god insats på det sättet. Insatsen kan ske 
autonomt men bör för största verkan och 
resurshushållning ske i kombination med 
flygburen radar.

Dessutom är det i dessa fall viktigt att 
våra markförband har lämpliga luftvärns-
system med sig för att dels klara av sitt 
eget skydd, dels kunna försvara viktiga 
civila punktmål mot insatser från luften. 
Luftvärnsförbanden torde dock främst 

inriktas på att stödja våra markförbands 
insatser. De senaste konflikterna i bl a 
Afrika visar att offensiva flyginsatser från 
motparten kan förekomma. Förbanden 
måste vara väl samövade och luftvärnet 
måste ha förmåga att hänga med det un-
derstödda förbandet. Luftvärnet behöver 
också ha god vapenräckvidd. Förmågan 
till självskydd mot störning och SEAD 
(Suppression of Enemy Air Defence, d v s 
nedhållande av motståndarens luftvärn 
med främst signalsökande robotar, men 
även andra medel och metoder kan utnytt-
jas) måste utvecklas/förstärkas.

Det är vidare angeläget att våra enheter 
kan ha en övervakning av vad som sker 
av rörelser inom och i anslutning till in-
satsområdet. Denna övervakning måste i 
princip vara kontinuerlig. Det är osäkert 
om JAS 39 med spaningskapsel riktigt 
lämpar sig för denna uppgift. Det blir i 
vart fall en dyr lösning, eftersom det krävs 
ett antal JAS 39 för att åstadkomma den 
nödvändiga kontinuiteten. Sannolikt kan 
spaningsutrustade UAV:er med lång ak-
tionstid vara en väl så bra lösning.

En annan möjlig lösning av övervak-
ningsproblemet är flygburen radar. Vill-
koret då är att terrängen medger tillräcklig 
insyn för radarn. Ett annat tänkbart över-
vakningssystem speciellt i områden med 
tät vegetation är CARABAS – en svensk-
utvecklad ny typ av flygburen radar med 
relativt lång våglängd. Förutsättningarna 
för att få tillgång till detta system och 
integrera det i en internationell insats bör 
studeras.

Slutligen kan vårt transportflyg komma 
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till god användning för medellånga och 
korta transporter. Sådana kan t ex behövas 
för att komplettera flygtransport som sker 
med stora flygplan. Dessa måste använda 
sig av stora baser med långa och framför-
allt bärkraftiga banor. Ofta kan dessa baser 
ligga rätt långt från det avsedda insatsom-
rådet. Mera fältmässiga transportflygplan 
av den typ som våra Tp 84 representerar 
kan i sådana fall ta över transporten fram 
till en eller flera mindre flygbaser i närmare 
anslutning till insatsområdet. 

Under den fortsatta insatsen krävs en 
fortlöpande logistikinsats till och från 
aktuellt område. Den kan ske i samma 
kombination som ovan av strategisk och 
operativ flygtransport.

Försvar av landets territoriella integritet
Under denna rubrik behandlas först upp-
gifter som faller under IKFN:s3 domvärjo. 
Därefter berörs uppgifter knutna till för-
svar mot väpnade angrepp. 

Det kalla kriget innebar bl a att NATO 
och WP bedrev en omfattande militär 
flygverksamhet över Östersjön, framförallt 
dess mellersta och södra delar. Många 
kränkningar av vårt luftrum förekom. I 
de flesta fall var de antagligen oavsiktliga 
men tester av vår beredskap och förmåga 
förekom säkert också. Vidare höll både 
NATO och WP ett öga på att vi behandlade 
kränkningar från båda sidor på samma 
sätt. Vår beredskap med radarövervakning 
och insatsberedda jaktrotar var hög även 

utanför ordinarie arbetstid. Vår strilperso-
nal och flygande personal var väl utbildad 
och övad i hur ”slipstenen skulle dras” i 
alla de principiellt olika fall man kunde 
komma att ställas inför. Något annat var 
heller inte att tänka på. Gjorde vi fel kunde 
det bli stora internationella diplomatiska 
komplikationer som följd.

Idag är den militära flygaktiviteten över 
Östersjön klart lägre. NATO och Ryssland 
har idag ett mycket mera avspänt förhål-
lande än det kalla krigets NATO och WP. 
Det finns emellertid ingen garanti att det 
förblir så. Dessutom kan någon av dessa 
två av en eller annan anledning få för sig att 
testa vår förmåga att värja vår territoriella 
integritet. Det var inte så länge sedan Fin-
land kunde notera kränkningar från rysk 
sida av sitt luftrum.

Uppgiften att kunna upptäcka och avvär-
ja kränkningar av vår territoriella integritet, 
i det här fallet främst vårt luftrum, men 
också vårt sjöterritorium, är av grundläg-
gande betydelse ur folkrättslig synvinkel. 
Det betyder att vi inte kan göra avkall på 
vår förmåga. Vår strilpersonal och våra 
flygförare måste vara väl utbildade och 
övade både i ärendets teori och praktik. 
Vår luftbevakning måste fungera dygnet 
runt. Insatsberedskapen kan dock hållas 
på en lägre nivå än tidigare ända till dess 
att indikationer av ett eller annat slag visar 
att den måste höjas.

Ur luftvärnets synvinkel har uppgif-
ten att avvärja kränkningar begränsad 

3  IKFN-förordning – Förordning om försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium 
under fred och neutralitet, m m (SFS 1982:756)
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innebörd. Endast i beredskapsnivåer som 
motsvarar neutralitetsvakten under VK 2 
kommer luftvärnsförband att utnyttjas för 
IKFN-uppgifter.

Väpnade angrepp mot landet genom-
förda av någon större aktör är inte särskilt 
sannolika under överskådlig tid. Men det 
betyder inte att utbildning och övning av 
luftstridskrafterna i försvar mot denna typ 
av angrepp kan läggas åt sidan. Skulle vi 
göra det sjunker förmågan snabbt. Ett och 
annat delsystem kan kanske hålla sig kvar 
på godtagbar nivå lite längre än de andra, 
men det som avgör den samlade förmågan 
är styrkan hos den svagaste länken, den 
som försämras först.

I det väpnade angreppet är luftvärnsför-
banden av största betydelse. Förbanden 
utnyttjas för att tidigt begränsa fiendens 
möjlighet till tillväxt genom luften och in-
verka mot understödjande flygbekämpning 
som torde vara mycket viktigt i det tidiga 
skede då markbundna understödsförband 
ännu inte tillförts.

Därför måste del av verksamheten vid 
alla luftstridsförband ägnas åt att i tillräck-
lig grad vidmakthålla förmågan i uppgiften 
men också för att vidareutveckla den. I 
vidareutvecklingen ligger att i åtminstone 
någorlunda omfattning göra anpassningar 
av taktik, stridsteknik och teknik i förhål-
lande till vad som sker i omvärlden. I den 
delen är fler än förbanden berörda. Taktiska 
centra, Högkvarteret, FMV och FOI m fl 
har också roller och ansvar i ärendet.

Stöd till försvar mot terrorinsatser, kriminell 
verksamhet m m
Rubrikens uppgifter har idag en långt 

större aktualitet än tidigare. Insats mot 
terroraktioner av den typ som skedde mot 
World Trade Center bör dock inte föras 
upp på vårt jaktflygs uppgiftslista. Våra be-
slutsfattare skulle ställas inför ett orimligt 
moraliskt problem om det enda alternativet 
vore att skjuta ner ett kapat passagerar-
flygplan. Kapningar med inriktning att 
åstadkomma någon sorts kopia på den 11 
september måste förhindras på något annat 
sätt inom en internationell ram. Beväpnade 
vakter på flygplanen, mycket svårforcerbar 
dörr till cockpit, möjlighet att från marken 
ta över flygplanets manövrering är några 
exempel på långt bättre lösningar som 
dessutom förhållandevis lätt borde kunna 
realiseras. 

Men problemet finns även i en mindre 
skala. Ett någorlunda stort allmänflygplan 
kan ta en tillräcklig last av sprängmedel för 
att åstadkomma stor skada i ett viktigt mål 
t ex ett kärnkraftverk eller en stor offentlig 
byggnad av något slag. Att skjuta ner det 
innan det når sitt mål utgör inte ett lika 
stort moraliskt problem men väl ett orga-
nisatoriskt och funktionellt. Det krävs ett 
samarbete mellan polis, civil flygtrafikled-
ning, militär och civil radarövervakning, 
militär insatsledning, militär stridsledning 
och militära insatsförband. Utbildning 
måste ha skett i hela kedjan kring de pro-
blem och möjligheter som är kopplade till 
en insats av denna typ. Dessutom måste 
samarbetet ha övats; det är inget som kan 
improviseras fram.

Utnyttjande av luftvärnsförband i denna 
typ av uppgifter torde vara mycket be-
gränsat. Endast i unika situationer torde 
hotbilden mot civila objekt vara sådan att 
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luftvärnsförband grupperas för ytskydd i 
kombination med punktskydd. Luftvärns-
radar torde emellertid med framgång kunna 
nyttjas för närskydd och övervakning av 
punktobjekt. En sådan operation har tidi-
gare genomförts – begravningen av Olof 
Palme. Fransmännen nyttjar regelmässigt 
luftvärnsradar som en av flera övervak-
ningsresurser när de ges uppgiften att 
avlysa ett område – ett i tiden närliggande 
exempel var när Normandie-området av-
lystes i samband med högtidsdagarna.

Utomlands har risken för att terrorister 
kommer över vapen av typ kryssningsro-
botar observerats. Även taktiska bal-
listiska robotar har börjat diskuteras i 
sammanhanget. Det finns därför skäl att 
även vi och våra luftstridskrafter intres-
serar oss för saken. I grunden torde det 
vara nödvändigt att vår underrättelsetjänst 
är nära ansluten till den internationella 
uppföljning som sker i ärendet. Nästa krav 
är att vårt luftförsvar kan klara av kryss-
ningsrobotar. Grunden för denna förmåga 
är lagd i vårt jaktförsvarssystem men en del 
komplettering på vapensidan kan behövas. 
Dessutom krävs ett betydande mått av ut-
bildning och övning. Luftvärnsförbanden 
har denna förmåga men den måste övas för 
att vidmakthållas.

Ballistiska robotar har vi inget vapen 
mot idag. Utomlands finns dock sådana 
både färdiga och under utveckling. Det 
skadar inte att en diskussion tas upp om 
vi skall skaffa oss denna typ av vapen och 
vilket område i landet som i så fall skall 
försvaras.

Kriminell verksamhet framförallt den 
som har internationella förgreningar kan 

komma att ha inslag där vårt militära flyg 
m m kan göra nytta. I takt med att vår tull 
och polis blir effektivare att blockera de 
traditionella införselvägarna kan de kri-
minella söka andra öppningar. Exempelvis 
kan småflygplan användas för att sätta av 
personer och gods på små flygfält eller för 
att fälla sin last på i förväg överenskomna 
platser. Vidare kan småbåtar användas för 
att från fartyg en bit ut sätta iland personer 
och gods i småhamnar eller direkt på kus-
ten. Det föreligger också en risk att små, 
kanske löst sammanhållna och svåridenti-
fierbara, terrorgrupper genomför insatser 
från/genom luften med (N)BC-vapen. 
Skydd mot sådana insatser ställer stora 
krav på underrättelsetjänst, övervakning, 
ledning och insatsregler m m, som ju alla 
är centrala delar i luftstridskrafternas för-
mågespektrum. 

Även här krävs ett väl genomtänkt och 
väl övat samarbete mellan flera olika 
myndigheter inklusive deras operativa 
enheter. För våra flygstridskrafters del är 
det främst fråga om luftbevakning, havs-
övervakning, jaktflyg och stridsledning. 
Målet med insatserna är givetvis inte att 
skjuta ner eller sänka det som rör sig på 
den kriminella sidan utan att upptäcka och 
lägesbestämma aktiviteterna som underlag 
för att enheter ur andra myndigheter skall 
kunna ingripa.

Det är svårt att idag ha en bestämd 
uppfattning om vad som krävs ifråga om 
arbetstid, flygtid m m för luftstridskraf-
ternas del för att skapa förmåga mot ter-
ror och kriminalitet. Till att börja med är 
det fråga om att definiera problemen och 
finna lösningar i stort. Därefter är det fråga 
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om utbildning, övning och finslipning 
av lösningarna. Det blir säkert fråga om 
en hel del mantimmar redan i det första 
skedet. Därefter krävs ett antal man- och 
flygtimmar för utbildning och övning m m. 
Vad som kommer att behövas när man 
kommer till eventuella skarpa insatser går 
inte att avgöra idag. Det kanske rent av 
blir så att de signaler som terrorister och 
kriminella uppfattar från vår utbildnings- 
och övningsverksamhet gör att de väljer 
andra för dem dyrare men säkrare sätt att 
gå fram. Man kanske rent av inte längre 
tar med Sverige vid planeringen av sin 
verksamhet.

Sammantaget är insatserna jämlikt 
IKFN och de mot terror och kriminalitet 
främst till för att hävda den svenska statens 
intressen men i inte obetydlig grad även 
nationens.

Grundläggning för framtiden
Framtiden är idag lika svår att förutspå 
som den alltid har varit. Det är kanske den 
viktigaste av de lärdomar historien kan ge 
oss. Det kan ”bli fred i vår tid” men det kan 
också inträffa saker som ger det motsatta 
resultatet. Det förstnämnda alternativet be-
höver vi knappast förbereda. Det föreligger 
en uppenbar risk att den kvantitativa nivån, 
materiellt och främst personellt, är så låg 
att förutsättningarna för en tillväxt är näst 
intill inga. Steget från dagens kvantitativa 
och kvalitativa nivå till något ännu lägre 
eller rent av noll kommer inte att erbjuda 
några andra problem än fortsatt uttunning 
av personalkadern, väl så svåra dock. Det 
är om det skulle uppstå behov att gå åt 

andra hållet, att förstärka vår förmåga, som 
vi måste ha lagt bästa möjliga grund både 
intellektuellt och praktiskt. Det arbetet 
måste börja mer eller mindre omgående. 

Den första frågan som måste ställas är 
vad det är för innebörd i begreppet förstärkt 
förmåga. 

Är det fråga om en ökad numerär men 
med teknik och operativt, taktiskt och 
stridstekniskt uppträdande ungefär som 
idag? Eller är det ungefär samma numerär 
som idag men med väsentligt annorlunda 
teknik och sätt att uppträda? Eller är det 
rent av både större numerär, annorlunda 
teknik och nytt sätt att uppträda? En rimlig 
hypotes är att det rör såväl ny teknik som 
nytt sätt att uppträda, och i det fallet inte 
bara till följd av den nya tekniken. Även 
alternativet tillväxt i kvantitativa termer 
bör kunna förutsättas. Numerären torde 
dock vara väsentligt mindre än i det tidi-
gare invasionsförsvaret. 

Ett underbyggt svar på frågorna kan 
dock bara ges av studier kring vad framti-
den kan innebära ifråga om militärpolitisk 
utveckling, militärstrategiska synsätt och 
till dessa knutna militära och tekniska 
utvecklingstrender. En del kan inhämtas 
utifrån i ärendet men annat och inte minst 
den sista finputsningen och anpassningen 
till våra förutsättningar måste vi själva 
stå för. 

En sak som måste tas upp igen på allvar 
i studierna är satsning på telekrigförmåga. 
Sverige hade/har hög kompetens och gott 
renommé på de områden vi satsade på. 
VMS (Varnare och Motmedels System) 
torde snabbt visa sig nödvändigt vid skarpa 
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insatser, annars blir förlusterna för höga. 
Behovet kan finnas redan vid internatio-
nella insatser men framförallt vid försvar 
mot väpnat angrepp.

Den andra frågan som skall ställas är 
vilka problem och möjligheter som finns 
i dagens lösning sett i ljuset av det mål 
som man ser för framtiden. Var ligger 
flaskhalsarna?

Är det rekryteringsmöjligheterna, ut-
bildningskapaciteten, övningsmöjlighe-
terna eller materielförsörjningen? Kan 
ett utlandssamarbete lösa upp en del av 
eventuella problem? Kan vi inom landet 
ansätta nya, friska synsätt och den vägen 
lösa samma eller andra problem? Frågan 
om förmåga mot ballistiska robotar är en 
del i detta sammanhang

Den tredje viktiga frågan är hur de åt-
gärder, som vi sett behöver vidtas, skall 
fördelas över tiden och hur resulterande 
kostnadsbild i stort ser ut.

Studierna som här antytts omfattar 
naturligtvis inte bara luftstridskrafterna 
utan alla stridskrafter. Men luftstridssak-
kunniga måste vara med och då inte bara 
skrivbordsfolk utan också representanter 
för praktikens män och kvinnor.

Flygindustrin och våra flygstridskrafter
Svensk försvarsindustri, inte minst flyg-
industrin, har betytt mycket för kvaliteten 
och ändamålsenligheten hos våra militära 
materielsystem. Inte så sällan har vi fått 
fram lösningar som varit både bättre och 
billigare än motsvarande utländska. Vi har 
dessutom fått fram lösningar som passat 
våra klimatologiska m fl förutsättningar 

och framförallt sådana som gett oss möjlig-
heter att hänga med militärt på de operativa 
och taktiska nivåerna. Det bästa exemplet 
är att våra flygplan tidigt utformades för 
att kunna nyttjas på smala och korta banor 
och dessutom konstruerades för att vara 
mycket lätta att klargöra mellan uppdrag. 
Detta lade grunden för vår spridningsfi-
losofi med sin klart positiva återverkan 
på våra flygplans operativa och taktiska 
utnyttjande och tillgänglighet. Detta, till-
sammans med andra för Sverige specifika 
lösningar utgör exempel på vad begreppet 
svensk profil egentligen står för. 

En i sig berättigad syn på bindningen 
till svensk flygindustri har varit att vi inte 
kommer loss från de långa kontrakten när 
vi behöver det d v s när försvarsramen 
sänks. Men en jämförelse måste göras med 
alternativet köp utifrån. Det är inte säkert 
att det skulle ha blivit billigare; flertalet in-
dikationer pekar snarare i motsatt riktning. 
Betalningar och leveranser skulle dessutom 
ha varit mera koncentrerade i tiden än i det 
svenska fallet och därmed riskerat att ännu 
mera påverka avvägningen m m i försvaret 
i stort. Ovanpå detta skulle vår handelsba-
lans m m ha påverkats negativt.

Den enda kritik som bär är att det en-
gagemang i industrins marknadsföring av 
JAS utomlands, som våra flygstridskrafter 
beordrats till, har föga att skaffa med deras 
förkovran i nationella och internationella 
uppgifter, i vart fall inte direkt. De utländ-
ska kundernas krav på JAS 39 innebär 
emellertid att systemet utvecklas på ett sätt 
som annars kanske inte kommit till stånd. 
Denna utveckling kommer förhoppnings-
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vis också de svenska flygplanen till del 
även i dagens snäva ekonomi och ökar i så 
fall våra flygstridskrafters förmåga i såväl 
internationella som nationella uppgifter. 
Dessutom innebär beslutet om exportstöd 
att svensk flygindustri och berörda delar 
av övrig försvarsindustri kanske kan över-
leva på en något högre kompetensnivå än 
annars. Det är i så fall till nytta både för 
svenskt försvar och europeisk försvars-
industri. 

Resurser
Den nerskärning av svenskt militärt för-
svar som ägt rum särskilt från 1990-talets 
början och framåt är häpnadsväckande. 
Processen, dess bevekelsegrunder och 
genomförande utgör ett intressant forsk-
ningsområde.

I denna årliga redovisning begränsar vi 
oss till att konstatera att nerskärningstakten 
varit så hög att anpassningen av försvarets 
uppgifter och ambitionen i dem inte hunnit 
med. I avsnitten ovan har innebörden av 
ställda uppgifter redovisats. I detta avsnitt 
belyses översiktligt vad uppgifterna inne-
bär för den kvarvarande organisationens 
möjligheter att lösa dem. Det sker i samma 
skärning och ordning som ovan. 

Oavsett uppgift kan kompetens/kapacitet 
utläsas som en funktion av tillgängliga re-
surser (F), tilldelad flyg- och övningstid(T) 
och komplexitet i övningarna (K).

Kompetens = f{F,T,K}

Ett minskat antal förband kan dock ej kom-
penseras fullt ut med höjd teknologinivå, 

ej heller flyg- eller övningstid mot många 
enklare övningar.

Det är således av yttersta betydelse 
att uppgifterna är väldefinierade. En 
resursplanering med så få förband som 
nu finns tillgängliga ställer ökade krav 
på klarhet i uppgiftsställningarna. 

Internationella insatser
Intresset för JAS 39 i rollen närunderstöd 
med precisionsvapen av markstrids-
krafters verksamhet växte tidigt fram i 
Högkvarteret och fördes över därifrån till 
regering och riksdag, som snabbt anslöt 
sig. Intresset är förklarligt med hänsyn till 
de entusiastiska rapporter som flöt in från 
striderna i Afghanistan och de olika krigen 
i Irak. Vad som inte lyftes fram lika tydligt 
var att uppgiften kräver stora resursinsatser 
i teknik, utbildning och övning. Det finns 
risk att uppgiften kommer att kräva stor 
del, kanske huvuddelen, av kapaciteten 
i kvarvarande organisation för att skapa 
och vidmakthålla erforderlig förmåga. Det 
är bara det bästa som duger. Att skicka ut 
tvivelaktigt förberedda förband att lösa 
uppgiften vore oansvarigt.

När det gäller ställningstagande till ut-
nyttjande av JAS 39 i närunderstödsrollen 
finns det skäl att överväga om denna typ av 
plattform eller attackhelikoptrar vore den 
mest lämpade vapenplattformen. Om den 
senare plattformen bedöms överlägsen, 
är det då i närtid svenska förband som är 
mest lämpliga?

JAS 39 i andra typer av attackinsatser 
kräver även de hög precision hos vapnen 
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och systemen för målfångning. I övrigt 
är det fråga om klart lägre krav än i fallet 
närunderstöd. En hel del grundkunskaper 
i ämnet finns också bevarade från våra 
tidigare attackförband och deras utbild-
ning. Det borde därför vara möjligt att låta 
denna typ av attack mot markmål ingå i 
de internationella uppgifterna för JAS 39 
givet att ett lämpligt vapen inklusive dess 
integration i flygplanet är tillgängligt. 
Tillräcklig utbildning och övning med det 
nya vapnet måste också ha skett.

Främst vid attackinsatser kan behov 
finnas att trycka ner luftvärn i och på väg 
till målområdet. Stöd i form av SEAD bör 
därför övervägas. 

Sverige har under det kalla kriget på 
grund av svårigheterna att då erhålla hög-
kvalificerade telekrigssystem arbetat upp en 
hög kompetens inom detta område. Varnar- 
och motmedelssystem har stor betydelse 
för att begränsa egna förluster vid insatser 
i såväl attack-, spanings- som jaktuppdrag. 
Satsningar på denna typ av system har prio-
riterats ned i försvarsbeslutet 2004, vilket 
bör ifrågasättas. Ett säkerställande av låga 
egna förluster kommer inte att vara mindre 
angeläget vid internationella insatser – för 
detta föreligger politiska, ekonomiska och 
mänskliga skäl.

JAS 39 i en luftförsvarsroll i samband 
med en internationell insats kräver också 
betydligt mindre förberedelser än närun-
derstöd eftersom luftförsvar har varit och 
är den nationella huvuduppgiften. Vid en 
skarp insats av någorlunda omfattning 
kan dock behövas uppbackning i form av 
t ex flygburen radar för luftbevakning och 
stridsledning. 

Om luftförsvar är aktuellt i den inter-
nationella insatsen, är det rimligt att våra 
markstridskrafter har med sig luftvärn, 
främst för egenskydd men eventuellt också 
för punktskydd av viktiga civila mål i 
ansvarsområdet. Detta luftvärn skall vara 
av god klass. Räckvidden måste medge 
bekämpning utöver nuvarande närluftvärn, 
eftersom samverkan med jaktflyg inte tor-
de vara relevant. Förbandet erfordrar också 
förmåga till självskydd mot bekämpning 
och störning Ordinarie utbildnings- och 
övningsverksamhet bör vara tillfyllest för 
att motsvara de krav som ställs.

JAS i en spaningsroll fungerar väl både 
mot sjö- och markmål. Om kravet är 
kontinuerlig övervakning krävs dock att 
antalet disponibla flygplan medger glappfri 
avlösning över målområdet. Vidare krävs 
att erforderlig utbildning av förarna för 
spaningsuppgifter kommit till stånd. 

Trots att våra flygstridskrafter har en 
betydande erfarenhetsbank att bygga på 
ställer utbildningen av JAS-förare betyd-
ligt större krav än tidigare. Det är inte bara 
flygplanen som skall vara allsidigt använd-
bara utan även förarna. Det kräver att de 
skall behärska – och behärska väl – tre 
ofta klart olika taktiska och stridstekniska 
miljöer. Det kräver en större flygtidstilldel-
ning per förare och år än vi varit vana vid 
tidigare med tre olika flygslag.

Insats av vårt transportflyg torde i nor-
malfallet inte kräva särskilda förberedelser 
utöver vad som ingår i den löpande, ofta 
klart fältmässiga verksamheten. 

Försvar av landets territoriella integritet
Detta är kända uppgifter där det finns 



42

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2006

en bra grund lagd sedan tidigare. Denna 
måste emellertid kunna vidmakthållas med 
en fortlöpande utbildnings- och övnings-
verksamhet av stril- och flygande personal 
och med i stort samma flygtidsuttag per 
förare och år som tidigare. Inom ramen för 
detta torde också den nödvändiga vidareut-
vecklingen kunna rymmas. Ett förslag till 
lösning redovisas av överste Per Nilsson 
i dennes inträdesanförande, publicerat i 
KKrVAHT, 4. häftet 2005.

Försvar mot terrorinsatser, kriminell 
verksamhet m m
Det kommer att krävas en del man- och 
flygtimmar för definiera problematiken 
och dess lösning och för att därefter ut-
bilda och öva för uppgifterna. Påslaget 
torde dock vara förhållandevis marginellt 
eftersom karaktären på uppgifterna ligger 
inom ramen för stril- och flygsystemens 
ordinarie utbildningar.

Antalet markbaserade radarstationer 
kommer att minska framgent och viss 
osäkerhet råder avseende vår luftburna 
strilradars framtid. Att nyttja JAS 39 som 
övervakningsradar är förvisso möjligt, men 
med tanke på den minskande numerären 
torde detta användningssätt snart slita ut 
förbanden i sekundära uppgifter. 

Om vår ambition även omfattar bekämp-
ning av kryssningsrobotar, vilket den bör 
göra, kommer det att krävas en hel del extra 
utprovnings-, utbildnings- och övningstid 
för att nå en tillfredsställande förmåga. Det 
är svåra mål det är fråga om.

Om vi skaffar ett försvarssystem mot 
ballistiska robotar, åtminstone på för-

söksbasis till att börja med, kommer vårt 
luftvärn att behöva ägna stor kraft åt att 
lära sig systemet och dess användning. 
Det kommer antagligen att behövas ett 
tillskott av personal jämfört med nuva-
rande planering.

Grundläggning för framtiden
Här kommer två militära resursfrågor, 
kvalitet och kvantitet, in i bilden. Det 
gäller att kunna genomföra de studier och 
analyser som krävs och genomföra dem 
på ett skickligt sätt. Studiegruppen eller 
-grupperna behöver vara brett sammansatta 
och innehålla forskare, operationsanaly-
tiker, ingenjörer, militärer m fl personer 
med lämplig bakgrund. Det måste på 
militär sida finnas bra personal både på 
högkvarters- och förbandsnivå att avdela 
för verksamheten. Däremot är uppgiften 
knappast dimensionerande ur kvantitativ 
synvinkel i denna del av den samlade 
organisationen. 

Men det gäller att inte i en allmän be-
sparingsiver göra sig av med befattningar 
och personer på annat håll. Den aviserade 
neddragningen av FMV, FOI och FHS i 
FFU:s kölvatten kommer att direkt påverka 
vår förmåga att genomföra den avsedda 
typen av studier och att kritiskt granska 
industriunderlag. Industrikompetensen är 
viktig och ännu god, men den företräder 
också ett egenintresse.

Sammanfattat är det här fråga om en 
uppgift som i angelägenhetsgrad slår det 
mesta i den dagliga verksamheten. Det 
gäller att utveckla en effektiv process för 
kunskapsuppbyggnad, idéskapande och 
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planering i förhållande till en i grunden 
oviss framtid ur säkerhetspolitisk synvin-
kel. Vi måste helt enkelt på nytt vänja oss 
vid att tänka själva och inte bara förlita 
oss på vad en och annan stormakt kommer 
fram till för sin räkning.

Flygindustrin och våra flygstridskrafter
Uppgiften för våra få kvarvarande divi-
sioner och stationskompanier är att svara 
för grundläggande utbildning av en grupp 
flygförare och tekniker från vart och ett av 
de länder som köper eller leasar JAS 39. 
Överslagsmässigt binder denna uppgift 
årligen resurser på vår sida som svarar 
mot en division med tillhörande stations-
kompani. Hur länge uppgiften kvarstår 
beror på hur väl marknadsföringen av JAS 
39 lyckas. Den närmaste tiden är dock 
intecknad. 

Sammanvägning
I detta avsnitt görs en sammanvägning i 
form av en samlad analys med inriktning 
på prioritering av ställda uppgifter och 
utformning av några alternativa helhetslös-
ningar. Analysen sker i brist på detaljerat 
underlag i översiktliga termer. Vi bedömer 
dock att de principiella problemen ändå 
kommer fram i tillräcklig grad för att ge 
underlag för en fortsatt diskussion.

Resursproblematiken
Det allt överskuggande problem, som 
indikerats hittills i framställningen, är att 
organisationen både på flyg- och luftvärns-
sidan är alldeles för liten i förhållande till 
de uppgifter den förväntas lösa. 

Innan vi börjar en närmare analys kan 
det vara bra att se på ingångsvärdena lite 
noggrannare. Det är lätt att tänka i termer 
av vår invanda syn på divisioner, stations-
kompanier och bataljoner. Men dessa 
organisationsenheter är inte bestämda och 
fixerade av någon naturlag utan är en följd 
av de förutsättningar och krav av olika slag 
som gällde då enheterna ifråga en gång 
sattes upp. 

Under våren 2006 har ÖB lämnat ett 
förslag till regeringen att försvaret endast 
behåller 100 operativa flygplan JAS 39. 
Det innebär att nära 70 JAS 39 betraktas 
som övertaliga. Resterande antal upp till 
de 204 beställda är sådana som ingår i af-
färerna med Ungern och Tjeckien, eller har 
byggts om till provflygplan eller i enstaka 
fall havererat.

I diskussionen om hur de övertaliga 
JAS 39 skall hanteras har alternativ som 
försäljning, bortskänkning och t o m skrot-
ning nämnts. Vi föreslår att möjligheten 
att förstärka kvarvarande fyra divisioner 
också förs upp på listan av alternativ. 
Möjligheten att på detta sätt skapa större 
divisioner än vad hittillsvarande norm 
anger synes även ha varit förutsedd i FB 
2004 och regeringens budgetunderlag i 
anslutning därtill.

En eventuell utökning av antalet flygplan 
per division måste givetvis kombineras 
med en motsvarande förstärkning på flyg-
förare- och stationskompanisidan.

På motsvarande sätt bör man om möjligt 
se på luftvärnets, d v s Lv 6, organisation.

I den fortsatta framställningen utgår vi 
dock från idag gällande syn på luftstrids-
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krafternas organisatoriska innehåll. Bety-
delsen av en anpassning på det sätt som 
antyds ovan presenteras i form av tillägg 
till grundresonemanget.

Uppgifterna för luftstridskrafterna är 
således att

kunna delta i internationella in-
satser,
försvara landets territoriella inte-
gritet i bred bemärkelse,
stödja försvaret mot terrorinsatser, 
kriminell verksamhet m m som 
riktas mot landet, 
lägga en grund för en eventuell 
framtida förstärkning samt
för flygstridskrafternas del stödja 
industrins export av JAS 39.

Innebörden av uppgifterna kan delas upp i 
två spår, nämligen förbandsproduktion och 
skarpa insatser. Ser vi saken på det sättet 
kan vi konstatera följande:

De internationella insatserna kräver un-
der alla förhållanden en avsevärd satsning 
på förbandsproduktionen för att förbereda 
personal och materiel för de uppdrag och 
de klimatologiska, kulturella m fl miljöer 
som kan bli aktuella. Dessutom krävs sats-
ning på teknik och utbildning för att klara 
den nödvändiga graden av interoperabili-
tet. Särskilt stora blir kraven på teknik och 
utbildning om en ny uppdragstyp, närun-
derstöd, skall lösas. Uppgiften är ny, den 
är svår, och misslyckanden under ett skarpt 
genomförande får inte förekomma. Med 
hänsyn till att skarpa insatser kommer att 
kräva ett avlösningssystem måste samtliga 

•

•

•

•

•

förare utbildas i den nya uppgiften och deras 
förmåga ständigt vidmakthållas. Om närun-
derstöd ingår i de internationella insatserna 
för vår del, kommer antagligen en stor del, 
kanske huvuddelen, av förbandsproduk-
tionen vid de fyra divisionerna att behöva 
ägnas åt uppgiften under avsevärd tid.

Mot bakgrund av vad som anförts tidi-
gare i denna årliga redovisning om den 
troliga karaktären på kommande interna-
tionella uppdrag och tveksamheten därvid 
om närunderstöd verkligen kommer att 
efterfrågas i en omfattning av betydelse, 
bör frågan ställas om hur kraven avseende 
denna uppgift skall formuleras – förmåga 
till precisionsbekämpning kommer att 
krävas, men i vilka tillämpningar och med 
vilken prioritering?

Saken skulle komma i ett annat läge, 
om närunderstöd av våra markstridskrafter 
vore en framtida uppgift vid försvar av vårt 
eget land mot ett väpnat angrepp. Innan 
en uppfattning i den frågan kan levereras 
måste ordentliga studier genomföras av 
vad försvar mot ett eventuellt framtida 
väpnat angrepp mot oss kräver ifråga stra-
tegi, operationskonst, taktik, teknik m m. 
Det duger inte med löst framkastade 
tyckanden. 

I vilket fall som helst står ett stort an-
grepp mot oss inte och väntar alldeles utan-
för dörren. Vi har lite tid att tänka efter.

Vid ett skarpt genomförande av en in-
ternationell insats där JAS 39 deltar tas 
en betydande del av de fyra divisionerna 
och stationskompanierna i anspråk i ett 
avlösningssystem. Det gäller oavsett vil-
ken typ av insats det är fråga om. Sträcker 
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sig uppdraget över lång tid, blir troligen 
huvuddelen av divisionerna berörda. Möj-
ligheterna för divisionerna att ägna sig åt 
andra uppgifter därutöver blir begränsade, 
även om de inte försvinner helt.

Om divisioner och stationskompanier 
skulle vara förstärkta på det sätt som be-
rördes inledningsvis, ökar marginalen för 
andra uppgifter i motsvarande grad.

En ytterligare möjlighet att avlasta 
trycket på våra divisioner kan vara att 
genomföra en multinationell insats med 
svenska JAS 39-förband tillsammans med 
tjeckiska och/eller ungerska Gripen-för-
band – såväl vad avser samverkan i luften, 
som i fråga om markresurser. Denna fråga 
bör nogsamt prövas. 

Uppgifterna Försvar av landets territo-
riella integritet, Stöd till försvar mot terror 
och kriminalitet samt Grundläggning inför 
en eventuell framtida förstärkning torde 
vad gäller förbandsproduktionen kunna 
lösas i normalfallet. Om utbildning för 
närunderstöd skulle ingå i förbandspro-
duktionen kan det dock bli besvärande 
trångt för annat.

När skarpa internationella insatser ge-
nomförs med JAS 39, kommer verksam-
heten i ”hemmauppgifterna” att behöva 
begränsas, åtminstone vad gäller förbands-
produktionen. Skulle behov av skarpa 
insatser behövas för dessa måste sådana 
givetvis prioriteras även om det då kan 
uppstå problem i avlösningssystemet för 
den internationella insatsen. Även i detta 
fall skulle en förstärkning av divisioner 
och stationskompanier lösa åtminstone en 
del av problematiken.

Uppgiften Exportstöd är egentligen inte 
genomförbar, givet övriga uppgifter i den 
lilla organisation som nu återstår. Blir det 
fråga om internationella insatser med 
JAS 39, samtidigt som exportstödsutbild-
ning pågår, måste den senare sannolikt 
behöva avbrytas eller kraftigt reduceras. 
En sådan sak skulle givetvis sända negativa 
signaler både till den drabbade köparen och 
till dem som överväger köp. Ett avbrott 
eller en reducering är på det sättet klart 
besvärande. Det är bara att hoppas att 
kollisioner inte kommer att inträffa. Den 
diskuterade förstärkningen av divisioner 
och stationskompanier skulle dock kunna 
hjälpa till att mildra verkan av eventuella 
kollisioner av detta slag.

Avslutande reflektioner
Nerskärningen av försvarets resurser har 
skett utan att den föregåtts av en initierad 
och noggrann diskussion med åtföljande 
beslut i frågan om hur uppgifterna sam-
tidigt skall anpassas till det nya läge som 
uppstår efter genomförd nerskärning. 
Samtidigt har en fokusering skett på de in-
ternationella uppgifterna på ett sätt som är 
en aning förvånande. Kraven på bredden i 
våra luftstridskrafters förmåga i dessa upp-
gifter är utökade jämfört med tidigare. Det 
verkar som om några av våra politiker och 
för den delen också delar i vårt högkvarter 
föreställer sig att nästa internationella in-
sats för våra luftstridskrafter kommer att 
vara att delta i en kampanj som motsvarar 
det gångna Irak-kriget eller mer. 

Ingenting kan naturligtvis helt uteslutas 
men enligt vår uppfattning är sannolikheten 
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liten för att svenska stridskrafter inklusive 
luftstridskrafter kommer ifråga i ett sådant 
sammanhang. Erfarenheterna internatio-
nellt från tidigare insatser i den skalan är 
inte särskilt uppmuntrande. Acceptansen 
i världen för ensidiga västliga framstötar 
på sådant sätt är idag klart mindre än för 
några år sedan. FN är knappast inriktat på 
att ge sin välsignelse. Även den svenska 
regeringen och riksdagen släpper nog i 
praktiken ogärna iväg svenska militära 
förband till sådana insatser.

Däremot kommer det att finnas behov av 
internationella insatser på nivåerna under. 
Där kan svenska luftstridskrafter i många 
fall göra god nytta men på ett mindre 
spektakulärt sätt än vad som idag ligger i 
inriktningen av dem. 

De internationella insatserna har för 
svensk del inneburit och kommer också 
framdeles att innebära stora uppoffringar. 
Stor vikt läggs vid deras positiva betydelse 
för EU:s och Sveriges säkerhet genom 
att de antas undanröja eller starkt minska 
säkerhetshotande tendenser i vår omvärld. 
Det är emellertid förvånande att inte vi 
eller för den delen någon annan har infört 
ett system för att systematiskt och på ett 
ur vetenskaplig synvinkel acceptabelt sätt 
utvärdera internationella insatser. Vad som 
förekommer, och det med all rätt, är att 
personalen som deltagit i dem uppskattas 
i högtidliga former. Men det behövs mer 
än så. Vilket var det politiska målet med 
insatsen? Vad gav insatsen för omedelbart 
resultat jämfört med det mål som satts 
upp? Hur kommer resultatet att stå sig över 
tiden? Har det verkliga utfallet betydelse 

för vår säkerhet och i så fall på vilket sätt 
och i vilken riktning? Finns det något att 
lära av insatsen beträffande målsättning, 
medel och metoder? O s v.

Det borde vara självklart för Sverige 
som deltagare men också för insatserna i 
sig i deras egenskap av ett internationellt 
politiskt instrument att de fortlöpande noga 
utvärderas från bland annat ovan antydda 
aspekter. Här borde Sverige gå i spetsen.

Även om ambitionen beträffande våra 
internationella insatser skulle korrigeras, 
främst genom att förmågan till närun-
derstöd tonas ner eller utgår, är balansen 
mellan uppgifter och resurser för luft-
stridskrafterna i olag. Det kommer att 
vara svårt att få resurserna att räcka till 
allt som behöver göras. Ibland, sannolikt 
rätt ofta, kommer kollisioner att inträffa 
mellan anspråken från olika ansvars- och 
verksamhetsområden. Då kommer priorite-
ringar att behöva göras med följd att ett och 
annat i sig viktigt blir eftersatt. Över tiden 
kommer sådana prioriteringar att medföra 
att luftstridskrafternas samlade förmåga 
successivt urholkas. En avgörande sak i 
sådana sammanhang är att problematiken 
inte slätas över. Uppkomna priorite-
ringsbehov och deras konsekvenser skall 
omedelbart rapporteras utan förskönande 
omskrivningar.

I årsredovisningen har en idé framförts 
för att något mildra de negativa effekterna 
av nerdragningen, nämligen att utnyttja de 
materiella resurser som står till buds för 
att stärka den beslutade organisationen 
för flygstridskrafterna genom att antalet 
flygplan och flygförare per division utökas. 
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En sådan förstärkning kommer att öka 
driftkostnaderna jämfört med grundalter-
nativet. Denna merkostnad torde mer än 
väl kunna motiveras av dels den större 
robusthet och förmåga som en utökad in-
satsorganisation får dels av den självklara 
ekonomi som ligger i att för egen räkning 
utnyttja beställda och betalda materiella 
resurser. Någon överkapacitet i förhål-
lande till ställda uppgifter är det alls inte 
fråga om. Denna årsredovisning indikerar 
snarare att relationen mellan uppgifter och 
resurser är klart ansträngd även efter en 
förstärkning.

Idén lämnas med varm hand över till 
Försvarsmakten för vidare prövning. 

Till sist ett par synpunkter något utanför 
ämnet för denna årliga redovisning men 
med en stark indirekt koppling till det. 

Luftstridskrafterna liksom flertalet övriga 
stridskrafter i försvarsmakten är idag på väg 
ner till en farligt låg numerär med tanke 
på möjligheterna att i framtiden vid behov 
förstärka deras förmåga. I redovisningen 
har behovet av framåtblick tagits upp visavi 
ett antal grundläggande aspekter. 

Det allra mest grundläggande har dock 
inte berörts, nämligen om det alls är möjligt 

för Sverige att från nu gällande utgångsläge 
tillräckligt snabbt nå den nya högre nivå 
som kan komma att erfordras i framtiden. 
Här kan landets resurser i vid bemärkelse 
visa sig vara otillräckliga för att stödja en 
sådan förstärkning. Denna fråga bör nog 
tittas på ganska snabbt innan pågående 
nerskärning gått för långt. Häri ryms både 
militära och industriella aspekter.

Det verkar idag finnas något av ett sys-
temfel i regeringens och försvarets sätt att 
verka tillsammans. Försvarsmakten/ÖB 
åläggs att inom en bestämd ekonomisk 
ram inkomma med en lösning på ett orga-
nisatoriskt eller annat problem. ÖB ges inte 
tillfälle och tar sig normalt heller inte till-
fälle att ta upp en närmare dialog kring den 
aktuella lösningens militära och därmed 
försvarspolitiska konsekvenser. Följden 
blir att beslut i ärenden fattas på ett ibland 
ganska ofullständigt underlag. I en sam-
verkan mellan en regering och en av dess 
myndigheter i ämnen där varken regering 
eller myndighet var för sig har fullständig 
kunskap och insikt är en förtroendefull 
dialog absolut nödvändig för att skapa ett 
fullvärdigt beslutsunderlag. 


