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Tiden efter det kalla kriget har 
omfattat stora säkerhetspolitiska 
förändringar. En ny säkerhetspo-

litisk situation uppstod samtidigt som 
effekterna av en större, parallell process 
började märkas tydligt, d v s globaliser-
ingen. Globalisering medförde ett ökat 
behov av att dämpa kriser över hela världen 
för stater som blev alltmer beroende av 
den världsomspännande ekonomin. För 
att möta dessa förändringar i den interna-
tionella miljön, har de flesta stater tvingats 
ompröva sin nationella säkerhetsstrategi. 
Detta har i sin tur lett till långtgående 
konsekvenser för i princip alla västvärl-
dens försvarsmakter. Förändringarna kan 
sammanfattas i två punkter:

Fortsatta reduceringar i den militära 
resurstilldelningen och infrastruk-
turen,
Krav på att på kort tid ställa om för-
svarsutvecklingen mot nya förmågor, 
nya uppgifter och nya insatsmiljöer 
över hela jordklotet.

•

•

På grund av detta har även den svenska 
Försvarsmakten genomgått djupgående 
förändringar under de senaste tio åren, 
vilket bland annat lett till en nedgång i 
den operativa förmågan. Orsakerna är inte 
svåra att spåra. Det stora antalet successiva 
nedläggningar av förband har dragit och 
drar fortfarande stora resurser i både eko-
nomiska termer och i arbetsförmåga och 
tanketid. Samtidigt har fokus förändrats 
från försvar av Sverige mot väpnat angrepp 
till deltagande i internationella insatser 
utomlands, i samverkan med andra länder. 
Detta ställer helt nya krav på s k interope-
rabilitet, vilken kan sägas bestå av metoder 
och teknik. En generell ökning av intero-
perabilitetsmöjligheterna inom flygstrids-
krafterna får stora konsekvenser av tre skäl. 
För det  första är flygstridskrafterna i hög 
utsträckning teknikberoende, vilket inne-
bär att en ökad interoperabilitetsförmåga 
medför kostnadskrävande förändringar i 
materielsystem. För det andra utgör det 
enskilda flygplanet den minsta enheten 
som kan integreras i ett multinationellt 
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förband under ett uppdrag, innebärande 
att alla flygplansindivider måste modifie-
ras. För det tredje leds flygstridskrafterna 
av en taktisk chef som kan utgöras av 
en internationell ledningsorganisation. 
Därmed måste den svenska ledningsor-
ganisation i någon mån kunna integreras 
i internationella strukturer. Förändringar i 
metodik kräver omfattande utbildningstid 
för att en organisation skall kunna im-
plementera förändringarna på bredden 
samtidigt som teknisk interoperabilitet 
är dyr och kräver modifiering av system 
som tidigare är framtagna för försvaret av 
Sverige. Utöver interoperabilitetsaspekten 
krävs modifieringar eller nyanskaffning 
av materiel för att möjliggöra effektiva 
insatser i nya operationsmiljöer med andra 
klimat, höjdförhållanden, avstånd och upp-
dragsprofiler. Parallellt med reduceringen 
av Försvarsmakten och den internationella 
inriktningen har mycket resurser lagts på 
att utveckla vad som under ganska lång tid 
var ett nationellt svenskt nätverksbaserat 
ledningssystem. Vidare har en successiv 
breddning av hotbilden gjorts, med både 
teoretiska och verklighetsbaserade, hän-
delsestyrda incitament.

Denna inledning syftar till att ge en över-
siktlig beskrivning av situationen inom 
Försvarsmakten och är utgångspunkten för 
följande högst personliga utkast till strategi 
för de svenska flygstridskrafterna.

Ett utkast till en strategi för svenska flyg-
stridskrafter måste av nödvändighet utgå 

från en svensk säkerhetspolitisk strategi. 
Den senare har förändrats på ett markant 
och bestående sätt efter det kalla krigets 
slut. Denna förändring belyses i kapitel 
tre. Det är också tillämpligt att översikt-
ligt undersöka vilka faktorer som ligger 
bakom den förändrade säkerhetsstrategin 
för att skapa en helhetsbild över vilka driv-
krafterna bakom utkastet till strategin för 
flygstridskrafterna. Denna bakgrundsbild 
tecknas i kapitel två.

I kapitel fyra och fem beskrivs min 
analys av hur flygstridskrafterna skall 
stödja säkerhetspolitiken på ett relevant 
sätt och i kapitel sex beskrivs utgångsläget 
specifikt för flygstridskrafterna. I kapitel 
sju redovisas utkastet till strategin och i 
kapitel åtta beskrivs det slutliga målet med 
flygstridskrafternas förmågeutveckling 
enligt strategin.

Förändringar i den internationella 
säkerhetsstrukturen
Det hävdas ofta att det säkerhetspolitiska 
läget förändrats markant i och med det 
kalla krigets slut. Men är det så enkelt att 
det enbart var slutet på kalla kriget som 
medförde denna förändring eller finns det 
andra bidragande faktorer? Och vad inne-
bär i så fall dessa förändringar?

De nya strategiska förhållandena efter 
det kalla krigets slut gav utrymme för nya 
aktörer att verka inom det traditionella sä-
kerhetspolitiska området.1 Det kalla krigets 
säkerhetspolitiska nedfrysning tinade upp 

1  Andrén, Nils: Säkerhetspolitik – analyser och tillämpningar, s 46. Norstedts, Stockholm, 2002.



5

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20072-2007

och gav upphov till en ny dynamik inom 
säkerhetspolitiken. Den globala kampen 
mellan västs och östs ideologier lämnade 
plats för etniska konflikter, småkonflikter 
och humanitära interventioner.2

Lawrence Freedman skrev 1998 att det 
skett en strategisk revolution efter det kalla 
krigets slut. Denna revolution medförde 
omfattande och grundläggande förändr-
ingar på det politiska planet, innebärande 
att stormakter visade sig mindre villiga 
att föra krig mot varandra. Tendensen 
Freedman uppfattade var att stormakterna 
hellre engagerade sig i mindre konflikter 
mot svaga stater, milisgrupper, drogkar-
teller och terrorister. Freedman hävdade 
vidare att de nya aktörerna väljer att strida 
med okonventionella metoder eftersom de 
västerländska staterna verkade oövervinn-
liga då kriget skedde på deras villkor. De 
okonventionella metoderna syftade till att 
möta den västerländska militärmakten på 
ett asymmetriskt sätt.3 

Parallellt med förändringarna orsakade 
av det kalla krigets slut växte en annan 
kraft till sig, nämligen globaliseringen. 
Globaliseringen är en process som kan 

sägas ha pågått under flera hundra år4 
men som accelererade under 1990-talet. 
Thomas Friedman skriver bl a att utveck-
lingen inom kommunikationsområdet gjort 
att medvetenheten om andra människors 
situation har ökat. I en del områden har 
detta lett till att delar av främst den yngre 
befolkningen frustreras över den egna si-
tuationen som kan upplevas djupt orättvis. 
De globala kommunikationerna har också 
gjort det möjligt att kanalisera och orga-
nisera detta groende missnöje.5 Friedman 
nämner att bl a terroristorganisationer 
och anti-globaliseringsrörelsen tar hjälp 
av globaliseringens nya kommunika-
tionsmöjligheter i sitt sätt att organisera 
sina aktioner och protester. De globala 
kommunikationerna ger alltså möjligheter 
för icke-statliga aktörer att påverka säker-
hetspolitiken på ett sätt som tidigare inte 
varit möjligt. 

En annan viktig ingrediens i globali-
seringen är den ökade ekonomiska inte-
grationen stater emellan.6 Multinationella 
företag verkar per definition i flera olika 
länder och har bidragit till att utveckla ett 
komplext nätverk av affärsrelationer som 

2  Freedman, Lawrence i Baylis, Wirtz, Cohen och Gray:  Strategy in the Contemporary World, Oxford 
University Press, New York, 2002 s 331-332. 

3  Freedman, Lawrence: The Revolution in Strategic Affairs, Adelphi Papers 318. London 1998.
4  Jackson och Sörensen pekar på att imperialismen i viss mån globaliserade ekonomin. Jackson, Robert 

och Sörensen, Georg: Introduction to International Relations, Oxford University Press, New York, 1999 
s 18.

5  Friedman, Thomas L: The World is Flat – A Brief History of the Twenty-First Century, Farrar, Straus and 
Giroux. New York, 2005 s 429-436.

6  Friedman nämner tio olika krafter som i princip skapa globaliseringen. Detta papper gör inget anspråk på 
en fullständig redogörelse för Friedmans teori utan gör en relativt fri sammanställning av Friedmans tes.
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påverkar staters intressen.7 Den ökade 
ekonomiska integrationen har lett till ett 
ökat ömsesidigt beroende västerländska 
stater emellan. Detta har i sin tur förstärkt 
incitamentet för ett mer utvecklat sam-
arbete mellan dessa stater. Resultatet är 
bl a minskade drivkrafter för att inleda 
konflikter mellan stater som är med i den 
”ekonomiska klubben”.

Två krafter har alltså ställts mot varandra 
efter det kalla kriget. Den ekonomiska in-
tegrationen har lett till ökad stabilitet mel-
lan stater inom den ekonomiska klubben 
samtidigt som tillväxten i kommunikations-
kapacitet och upptiningen av det kalla 
kriget lett till destabilisering.

Mycket mer kan sägas om den stra-
tegiska utvecklingen under 1990- och 
2000-talet men den mycket översiktliga 
summeringen tecknar en bakgrund utifrån 
vilken det svenska säkerhetspolitiska stra-
tegibytet belyses.

Svenskt säkerhetspolitiskt 
strategibyte
Den svenska säkerhetspolitiken har för-
ändrats markant under 1990-talet och 
2000-talets början. 

Följande utdrag får tjänstgöra som ex-

empel på att nyorienteringen är konstaterad 
och etablerad:

Omfattningen av svensk medverkan i 
fredsfrämjande insatser i Europa och 
dess närhet, men även globalt över 
hela skalan från civila förebyggande 
åtgärder till militära fredsframtvingande 
insatser bör öka både i kvalitativa och 
kvantitativa termer. Deltagande i inter-
nationella insatser stärker vår nationella 
försvarsförmåga.8 Förutom att bidra till 
internationell fred och säkerhet bidrar 
deltagande i internationella insatser även 
till vår egen säkerhet.9 Särskild uppmärk-
samhet bör ges till möjligheten att verka i 
andra konfliktförebyggande insatser och 
krishanteringsinsatser globalt, inklusive i 
Afrika Mellanöstern och Asien.10

Samtidigt uttrycks också följande:

Hot och påtryckningar kan utan förvar-
ning emanera ur vårt internationella 
engagemang eller uppstå vid spridning av 
konflikt. Det militära försvaret skall då i 
samverkan med det civila försvaret kunna 
skydda samhällsfunktioner och infrastruk-
tur samt kunna vidta skyddsåtgärder vid 
insatser mot civila och militära mål.11 
Detta innebär sammantaget att Sverige 

7  Friedman, Thomas L:The World is Flat – A Brief History of the Twenty-First Century, ss.81-150. Farrar, 
Straus and Giroux. New York 2005.

8  Försvarsdepartementet 2004, Försvar för en ny tid, s 13.
9  Ibid, s 45.
10 Regeringen 2005, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inritning 2005-2005, s 25.
11  Försvarsdepartementet 2003, Vårt militära försvar – vilja och vägval, s 47.
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även fortsättningsvis behöver upprätthålla 
en grundläggande försvarsförmåga.12, 13

Citaten måste betraktas som en stor förändr-
ing av den säkerhetspolitiska hållningen 
jämfört med under det kalla kriget. Varför 
har då omsvängningen skett? Svaret på 
denna fråga är intressant eftersom det ger 
en indikation om vilka risker och möjlig-
heter som nyorienteringen medför. Det ger 
också vissa svar på vilken inriktning som 
den svenska Försvarsmakten i allmänhet 
och flygstridskrafterna i synnerhet bör 
utvecklas mot.

FOI har genom TOF14-projektet bi-
dragit till att både förklara och utveckla 
den svenska säkerhetspolitiska omsväng-
ningen.15 Följande resonemang baseras 
huvudsakligen på TOF-arbetet.

 Under det Kalla krigets statiska säker-
hetspolitiska situation kan Sverige sägas 
ha haft status-quo som mål. Den säker-
hetspolitiska balansen fick inte på något 
sätt rubbas. Den svenska militära strategin 
byggde på konventionell avskräckning 

vilket fick till följd att försvarsplaneringen 
dominerade det militära tänkandet, inte hur 
ett eventuellt krig skulle utkämpas. Den 
operativa planeringen beskrivs som rigid 
därför att ett militärt angrepp skulle följas 
av ett givet militärt svar.16 

Den dynamiska utvecklingen i Europa 
och omvärlden efter det kalla krigets slut 
kräver ständig anpassning för att hanteras 
och för att Sverige skall kunna främja 
sina intressen.17 Detta förhållande kräver 
en strategi som i högre grad är aktiv till 
sin karaktär, än passiv som tidigare. För 
att Sverige inte skulle marginaliseras sä-
kerhetspolitiskt och ekonomiskt efter det 
kalla kriget valdes en väg som går ut på 
att skapa inflytande genom internationellt 
samarbete. Det ligger enligt denna strategi i 
Sveriges intresse att aktivt och i samverkan 
med andra stater söka bidra till att forma 
det säkerhetspolitiska landskapet i syfte att 
tillvarata svenska intressen och förhindra 
att situationer uppstår som kan leda till 
direkta hot mot Sverige.18 Dilemmat för 
Sverige är att den valda långsiktiga strate-

12 Grundläggande Försvarsförmåga definieras enligt TOF som att Försvarsmakten inom en vecka bland 
annat skall kunna upptäcka och möta begränsade väpnade angrepp mot Sverige som i första hand sker 
med fjärrstridsmedel och upptäcka och möta intrång av stridskrafter på vårt territorium. Tunberger Johan, 
m.fl., Strategi för det oväntade 2 – Militär förmåga nationellt, internationell och i framtiden, s. 51. FOI, 
Stockholm, 2004.

13 Försvarsdepartementet 2004, Försvar för en ny tid, s 13.
14 TOF – totalförsvarets operativa förmåga. Uppdragsgivare är Försvarsdepartementet.
15 Tunberger Johan, m fl: Strategi för det oväntade – Länken mellan föränderliga mål och militär förmåga. 

FOI, Stockholm, 2002.
16 Ibid, s 29. 
17 Ibid, s 9. 
18 Ibid, s 15.
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gin som ska säkra Sveriges fred och frihet 
leder till omedelbar exponering för risker 
som är förenade med internationell kris-
hantering.19 Dessa risker berör inte enbart 
de förband som Sverige har utomlands utan 
kan leda till direkta handlingar i och mot 
Sverige. Det svenska strategivalet bygger 
på följande kalkyler:

• En traditionellt passiv svensk hållning 
leder till minskat inflytande.

• Agerande på det säkerhetspolitiska 
planet leder till inflytande även inom 
andra områden.

• Ett globalt säkerhetspolitiskt enga-
gemang inom ramen för EU gör det 
möjligt att erhålla internationell hjälp 
vid direkta hot mot den svenska säker-
heten, utan att vara medlem i en formell 
försvarsallians.

Den uppenbara frågan är om det verkligen 
förhåller sig så att en svensk traditionellt 
passiv hållning medför sämre villkor vid 
internationellt samarbete inom exempel-
vis det ekonomiska området. Finns det 
empiriska belägg för att denna koppling 
är giltig? Detta skulle vara ämne för en 
intressant uppsats i sig.

Kollektiv krishantering har utvecklats 
till norm under 1990-talet. TOF-projektet 

skriver att även om det inte är troligt att 
samtliga europeiska stater är bekväma 
med denna norm så är det inte heller troligt 
att utvecklingen går så långt att de strate-
giska motsättningarna blir så starka att alla 
möjligheter till kollektiv konflikthantering 
anses utsiktslösa.20 Denna bedömning är 
viktig eftersom den utgör grunden för den 
svenska målsättningen att internationali-
sera varje konflikt i närområdet.

Om FOI:s analys antas förklara och re-
dovisa utgångspunkterna för den svenska 
säkerhetspolitiska strategin, genererar det 
ett antal konsekvenser för Försvarsmakten. 
Försvarsstrukturen måste medge möjlighet 
till adaptiva säkerhetspolitiska strategier 
för att skapa handlingsfrihet för den poli-
tiska nivån. Om Sveriges strategi huvud-
sakligen går ut på att internationalisera en 
situation där Sverige är direkt hotat, eller 
där den säkerhetspolitiska situationen i vårt 
närområde allvarligt försämras, måste den 
svenska Försvarsmakten vara robust nog 
att den kan vinna tid för att andra länder ska 
hinna agera.21 Sverige måste vara hjälpbart. 
Samtidigt skall den svenska Försvarsmak-
ten kunna stödja den säkerhetspolitiska 
agerandestrategin genom att hjälpa till att 
stabilisera områden med konflikter. 

Flygstridskrafternas framtida utveckling 
behöver följa en strategi som på bästa sätt 
stödjer den nya säkerhetspolitiska strategin 

19  Ibid, s 49. 
20  Ibid, s 48. 
21 Ibid, s 48-49.
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och som ger bästa bidrag till det operativa 
nyttjandet av stridskrafterna. Strategin för 
flygstridskrafterna grundas på en analys av 
framtidens behov och krav. 

Framtidens krav: hög flexibilitet och 
mångsidighet –> stor förmågebredd
Under det kalla kriget fanns mycket god 
samstämmighet i den säkerhetspolitiska 
strategin och flygstridskrafternas strategi.22 
Som tidigare påvisats kräver den nya 
svenska inriktningen att Försvarsmakten 
och därmed flygstridskrafterna kan lösa en 
mängd olika uppgifter inom hela konflikt-
skalan, på rätt plats på jordklotet, i rätt tid 
vilket vanligen innebär kort förberedelsetid 
och med rätt effekt. Rätt plats på jordklotet 
innefattar naturligtvis även Sverige. Detta 
ställer bl a krav på en mängd olika förmå-
gor samt på våra möjligheter att snabbt 
kunna verka från olika platser.

Vad avser förmågor bygger dagens dis-
kussion bland annat på olika antaganden 
om vilka förmågor som är efterfrågade. 
Vanligen avses då förmågor som av olika 
anledningar är aktuella just nu eller som 
nyttjades mest i den närmast föregående 
konflikten. Diskussionen behöver bred-
das till att omfatta en grundlig analys av 
vilka förmågor som flygstridskrafter kan 
bidra med enskilt eller tillsammans med 
andra stridkrafter, nu och i framtiden. En 
sådan ansats krävs eftersom det enda vi 
vet om framtiden är att den är oförutsäg-

bar, ett axiom som är särskilt tydligt i den 
nuvarande dynamiska säkerhetspolitiska 
miljön. Framtidsperspektivet är viktigt 
eftersom förmågor tar tid att bygga upp. 
Vanligen mäts uppbyggnadstiden i år för 
flygstridskrafterna, vilket bland annat be-
ror på den höga andelen högteknologisk 
materiel. Nya förmågor utvecklas i hög 
utsträckning genom  teknikutveckling el-
ler teknikintegration. När tekniska system 
analyserats, specificerats, beställts, leve-
rerats och testats skall metodik utvecklas 
vilket följs av en period av utbildning, 
övning och validering. Även om flera av 
delmomenten sker parallellt idag, genom 
bland annat modellering och simulering, så 
tar det trots allt en viss tid att gå igenom 
processen. Det framtidsperspektiv som vi 
har idag danar den strategiska, operativa 
och taktiska handlingsfrihet vi har om ett 
par år och framåt i tiden. Därför ger det 
begräsningar i framtiden, om förmåge-
utvecklingen uteslutande baseras på de 
förmågor som är efterfrågade just nu. 

Vi vet av erfarenhet att olika länders 
försvarsmakter har lätt för att planera kom-
mande insatser efter de tidigare. I det per-
spektivet är det lätt att förstå det fokus som 
idag finns på att utveckla förmågan att med 
flygstridskrafter understödja markstriden. 
Efter Afghanistan och Irakkrig nummer två 
så är det lätt att glömma bort flyganfallen 
mot Serbien 1999. Även i denna konflikt 
genomförde flygstridskrafterna mark-

22  Statens Offentliga Utredningar, Sammanfattning av betänkandet ”Fred och Säkerhet” (SOU 2002:108), . 
Riksdagen, Stockholm, 2002 s 17.
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målsinsatser men självständiga sådana 
eftersom markstridskrafter aldrig sattes in 
i konflikten. Jaktförmåga var viktig i dessa 
anfall eftersom det var känt att Serbien 
opererade ett antal MiG-29. Likaså var 
SEAD23-förmågan viktig då det serbiska 
luftvärnet bestod av kvalificerade om än 
äldre luftvärnsystem. På grund av dessa 
system, som inte fungerade särskilt integr-
erat eller förekom i stora antal, uppnådde 
en oerhört antals- och kvalitetsöverlägsen 

koalition aldrig handlingsfrihet över det 
serbiska luftrummet.24 Slutligen förtjänar 
det också att påminna om Falklandskriget 
på 1980-talet. Det är svårt att utesluta 
möjligheten att liknande konflikter kan 
uppstå, där förmåga att verka mot sjömål 
och luftmål är helt avgörande. 

Givet att vi accepterar att det enda vi vet 
om framtiden är att den är oförutsägbar, 
blir den logiska slutledningen att det är 
endast en grundläggande strategi baserad 

23  SEAD – Suppression of enemy air defences. Nedtryckning av det luftvärn som finns i operationsområdet. 
Kan bland annat ske genom elektronisk störning, vilseledning eller fysisk bekämpning.

24 Grant, Rebecca: Tal vid AFA, Washington, 2005-09-13.

Våra stridsflygplan bör ha maximal flexibilitet. JAS 39 Gripen beväpnad med två attackrobot 
15F (sjömål) och robot 75 Maverick (markmål). Foto: Försvarets Bildbyrå
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på stor bredd i förmågor som ger hand-
lingsberedskap nog att möta och hantera 
olika situationer i framtiden. Det är precis 
det som den nya säkerhetspolitiska strate-
gin ställer krav på.

Motsatsen till att inneha stor förmåge-
bredd benämns ofta ”nischning” och inne-
bär att en satsning sker på vissa förmågor 
medan andra skärs bort eller nedprioriteras 
kraftigt. Nischning är ett säkert sätt att göra 
flygstridskrafter irrelevanta i säkerhetspo-
litiken eftersom det enligt resonemanget 
ovan är omöjligt att gissa vilka förmågor 
som kan bli aktuella ens i en nära framtid. 
Möjligen kan detta val vara aktuellt för 
stater som är medlemmar i en försvarsal-
lians med ömsesidiga försvarsåtaganden. 
Varje lands förmågebredd är då mindre 
viktig än alliansens totala förmågebredd, 
bara den passar in som en pusselbit i 
helheten. Nischning diskuteras därför att 
det ses som ett sätt att få ordentlig effekt 
i de utvalda förmågorna, samtidigt som 
den ekonomiska resursåtgången minskar. 
Det är dock enligt min mening fel sätt 
att angripa problemet. För att svenska 
flygstridskrafter skall vara relevanta i en 
framtid som redan har börjat måste en bred 
förmågebas upprätthållas och i vissa fall 
utökas. Stor förmågebredd är naturligtvis 
dyr att upprätthålla för ett jämförelsevis 
litet land och en strategi måste utvecklas 
för att hantera detta. I nästa kapitel redovi-
sas ett utkast till strategi som strävar efter 
att lösa effekt/resursproblematiken på ett 
annat sätt.

På en högre nivå kan flygstridskrafter 
erbjuda följande, anglosaxiskt benämnda 

förmågor vilka är nödvändiga för den 
självständiga eller integrerade striden, 
oavsett på vilken arena den sker:

• Freedom of movement – innebär att 
flygstridskrafterna bidrar med flygtrans-
porter och lufttankning för att öka alla 
stridskrafters rörlighet samt att flygstrids-
krafterna fysiskt kan upptäcka, identifiera 
och undanröja potentiella hot.

• Freedom from attack – betyder att 
flygstridskrafter genom att hålla tillräcklig 
nivå av kontroll av luftrummet skyddar alla 
stridskrafter från anfall från luftarenan och 
att flygstridskrafterna även kan upptäcka, 
identifiera och undanröja eventuella hot 
mot andra stridskrafter från andra arenor.

• Freedom to attack – avser att flyg-
stridskrafterna underlättar sina egna och 
övriga stridskrafters anfallsmöjligheter 
genom att bidra med kritisk information 
och möjliggöra rörelsefrihet.

• Information and communication free-
dom – åsyftar flygstridskrafternas förmåga 
att inhämta och vidarebefordra relevant 
information till övriga stridskrafter över 
hela operationsområdet och i nära realtid 
samt att bidra med flygburna kommunika-
tionsnoder som möjliggör och underlättar 
för andra stridskrafters ledningssystem.

Dessa övergripande förmågor hänger på 
olika sätt ihop med varandra och visar på 
flygstridskrafternas inneboende mångsi-
dighet och flexibilitet. En viktig förutsätt-
ning är att en tillräcklig nivå av kontroll 
av luftrummet kan uppnås och bibehållas. 
Dessa förmågor kommer att vara efterfrå-
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gade i alla framtida operationer, i större 
eller mindre utsträckning, antingen för att 
skapa förutsättningar för övriga stridskraf-
ters möjlighet att genomföra sina insatser 
eller för att effektivisera dem.  

Det är också viktigt att inneha en bredd 
av förmågor även av ett annat skäl. Utan att 
dra för långtgående slutsatser av de senaste 
konflikterna och karaktären på de som 
förutspås komma i framtiden finns ett stort 
behov av militära förmågor för att förhind-
ra att konflikter bryter ut samt att kunna 
hantera stabiliserings- och uppbyggnads-
faser efter konflikter. I den pågående ope-
rationen i Irak flögs över 13 000 uppdrag 
från januari till juli månad 2005, vilket är 
efter det att den egentliga stridsoperatio-
nen tagit slut.25 Detta trots att insatsen i 
media beskrivs som en markoperation. I 
de förhållanden som råder i Irak sker inga 
större rörelser på marken utan flygskydd 
enligt Rebecca Grant. Flygstridskrafterna 
bidrar dagligen med alla de övergripande 
förmågorna redovisade ovan. Konfliktfö-
rebyggande operationer och stabiliserings- 
respektive återuppbyggnadsoperationer är 
och kommer att vara flygintensiva.

Dynamiken i dagens och framtidens 
konflikter är stor vilket betyder att en rela-
tivt lugn stabiliseringssituation snabbt kan 
explodera till betydligt farligare tillstånd. 
Det omvända förhållandet gäller också, en 
fredsframtvingande insats övergår i något 
skede till en stabiliserande och uppbyg-
gande insats. Två av flygstridskrafternas 

stora fördelar är mångsidighet och flexi-
bilitet. Ett svenskt stridsflygförband kan 
erbjuda alla de övergripande förmågorna 
som jag tidigare nämnde. Dessutom kan 
samma stridsflygförband lösa flera olika 
uppgifter samtidigt. Detta är en viktig 
egenskap att förvalta, nyttja idag och ut-
veckla i framtiden. ”Allroundförmåga” är 
central för det nationella behovet för att ha 
reell förmåga att stöda säkerhetspolitiken, 
att ha förmåga att möta olika typer av ag-
gressioner och hot, att vara hjälpbar vid 
konfliktinternationalisering samt att kunna 
stå emot påtryckningar, hot eller offensiva 
handlingar tillräckligt länge för att beslut 
om internationell hjälp skall kunna tas och 
hjälpen nå fram.

Krav på förmåga att verka utomlands 
– expeditionära förband
En bärande del i den svenska säkerhetspo-
litiska strategin är att svenska stridskrafter 
skall kunna verka globalt. Därav följer att 
flygstridskrafterna måste utveckla en ope-
rativ och strategisk rörlighet snarare än den 
taktiska och stridstekniska som tidigare 
varit ett svenskt signum. De nedskärningar 
som är genomförda i flygstridskrafternas 
infrastruktur har lett till att samma rörlig-
het är nödvändig även för insatser över 
Sverige och i vårt närområde. Den stora 
skillnaden är att förbanden tidigare om-
baserade till förberedda flygbaser medan 
de baser eller flygplatser som vi kommer 
att basera från idag är oförberedda. Stora 

25  Ibid
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delar av infrastrukturen måste byggas upp 
inför varje insats. Detta är precis samma 
förhållande som råder vid ombasering till 
baser eller flygplatser utomlands. Även 
om våra förband baserar på annan militär 
bas måste lednings- och sambandssystem 
byggas ut för svenska behov, ammunition 
tilltransporteras, m m. 

Ett sätt att fylla rörlighetsbehoven i den 
nya säkerhetspolitiska inriktningen är att 
utveckla flygstridskrafternas förband mot 
ett expeditionärt koncept. En expeditionär 
förmåga innebär att våra insatsförband är 
operativt och strategiskt rörliga samt har 
förmågan att verka från oförbredda platser. 
Detta underlättas bland annat av att logis-
tik- och understödsresurser är så lätta och 
transportabla som möjligt. Huvuddelen av 
resurserna skall kunna flygtransporteras. 

För att leva upp till det spektrum av 
insatser som idag är aktuella i den svenska 
säkerhetspolitiken måste flygstridskrafter-
na inta bara vara rörliga utan även ha hög 
tillgänglighet och förbanden skall kunna 
behovsanpassas för den aktuella insatsen. 
Det innebär att understödsfunktioner måste 
vara så lätta som möjligt, lättillgängliga 
och transportabla med tillgängliga trans-
portmedel. Det är i sammanhanget viktigt 
att definiera vad som är minimigränsen 
för vilken infrastruktur som måste finnas 
på plats för att våra förband skall kunna 
verka. Det är till exempel inte realistiskt 
att våra förband skall kunna anlägga hård-
gjorda ytor. 

Den säkerhetspolitiska inriktningen 
ställer inte enbart krav på hög rörlighet. 
Tillgängligheten på förbanden skall vara 

hög och förmågebehovet varierar bero-
ende på aktuell insats. Insatser utomlands 
kan ske med en närmast oändlig variation 
av uppgifter, insatsmiljö, potentiella och 
reella hot och i en mängd olika typer av 
insatser. Det kan antas att de flesta insatser 
kommer att vara unika till sin karaktär 
vilket leder till att förbanden bör vara 
behovssammansatta. Att utveckla rutiner 
för att snabbt skapa behovssammansatta 
förband är viktigt, också därför att det är 
enda sättet att genomföra insatserna med 
så liten resursåtgång som möjligt. Liten 
resursårgång är önskvärd för att hålla nere 
kostnaderna för en insats, men också för 
att konsekvenserna för vår numera jämfö-
relsevis lilla organisation inte ska bli för 
stora. Detta gäller främst möjligheten till 
reproduktion, utveckling och beredskap.

Tidigare har våra bas- och strilförband 
definierats av sin storlek, d v s bataljonen. 
Därifrån har olika organisationsklossar 
konstruerats med utgångspunkt i vilka del-
funktioner som det funnits behov av. Det 
kanske främsta resultatet av detta förhåll-
ningssätt var Bas Bataljon 85. För att möta 
dagens behov bör den omvända logiken 
appliceras på grund av att ett förband av 
bataljons storlek är för stor och för dyr för 
att sätta in utomlands. Vid insatser hemma 
kan ett förband av bataljonsstorlek ändå 
vara efterfrågat, något som jag återkommer 
till. Utgångspunkten bör därför vara minsta 
operativa enhet, MOE. Detta är den minsta 
organisatoriska del inom varje delfunktion 
som krävs för att genomföra flyginsatser 
med olika flygplanssystem, för att driva 
en flygbas och för att genomföra flyg-
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platssäkerhetsverksamhet. På samma sätt 
som vid BasBat 85 är utgångspunkten en 
delfunktion som i organisatoriska termer 
benämns funktionsmodul. Dessa moduler 
måste göras skalbara, vilket innebär att mo-
dulerna på ett enkelt sätt, genom tillförsel 
av personal och/eller materiel, kan växa 
eller minska i storlek beroende på behov. 
Modulerna definieras som tidigare nämnts 
av funktioner eller verksamheter som 
utför en specifik uppgift och skalbarheten 
säkerställer att den maximala kapaciteten 
är rätt, eller att den maximalt efterfrågade 
kapaciteten ges önskad redundans. På detta 
sätt byggs förbanden underifrån och upp, 
likt en figur byggd i Lego med olika form 
och färg på bitarna. För nationella behov 
är det fortfarande viktigt att modulerna 
kan skalas upp och fungera ihop på så sätt 
att de kan utgöra en bataljon. Uppgiften 
hemma består fortfarande huvudsakligen 
av att hålla den territoriella integriteten och 
att projicera stabilitet utåt vilket kan kräva 
större förband. 

Det svenska arvets styrka
Om någon skulle få uppgiften att från ett 
vitt papper utveckla expeditionära flyg-
stridskrafter med stor förmågebredd skulle 
sannolikt en av huvudpunkterna vara att 
utgå från ett stridsflygsystem med flerrolls-
förmåga, som är enkelt att underhålla och 
klargöra under fältmässiga förhållanden, 
som kräver relativt liten logistisk insats, 
som har god överlevnadsförmåga i svåra 
miljöer och som kan starta och landa på 
korta sträckor. Vidare skulle det vara önsk-
värt om klargöringsresursen var rörlig, lätt 

och flexibel. Detta är egenskaper som de 
svenska flygstridskrafterna redan har tack 
vare JAS 39-systemet och spridningsfilo-
sofin från det kalla kriget. På grund av en 
kombination av slump och framsynthet så 
är det svenska flygstridskrafterna extremt 
väl lämpade för expeditionära insatser. 
Förändringar behövs men är sannolikt 
mycket mindre än för exempelvis förband 
som är utvecklade för att verka från väl 
förberedda, väl utbyggda och väl försva-
rade, fasta flygbaser. Egenskaperna som de 
svenska flygförbanden redan har i grunden 
är sådana som andra länder strävar efter 
att utveckla just nu. Våra brister jämfört 
med önskelistan ligger i kort räckvidd med 
flygstridskrafterna, i vissa stycken begrän-
sad lastförmåga, avsaknad av strategiska 
flygtransportresurser och svagheter i den 
flygburna ledningen. 

Utkast till utvecklingsstrategi för 
svenskt stridsflyg
Den viktigaste pelaren i strategin är att bi-
behålla dagens förmågebredd och utveckla 
den i framtiden för att flygstridskrafterna 
skall kunna stödja säkerhetspolitiken på 
ett bra sätt. Detta innebär att svenska flyg-
stridskrafter måste kunna uppnå graderad 
verkan med precision på alla arenor och på 
olika sätt. Egenskyddsförmågan är härvid 
central, dels för att skapa tillträde till ett 
operationsområde i syfte att kunna verka, 
dels för att ge handlingsfrihet i ett opera-
tionsområde i syfte att obehindrat kunna 
frambringa rätt effekt oavsett tidpunkt och 
situation. För flygstridskrafternas del gäl-
ler att hot måste kunna hanteras av såväl 
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förband i luften som på marken, annars får 
vi inte tillträde till operationsområdet. Det 
ligger implicit i båda syftena att tillträde 
till och handlingsfrihet i ett operationsom-
råde skall ske med tillräcklig säkerhet för 
att minimera risken för egna skador eller 
förluster på personal och materiel. Risk för 
skador och förluster minskar naturligtvis 
villigheten på politisk, militärstrategisk, 
operativ och taktisk nivå att låta våra flyg-
stridskrifter verka i ett operationsområde. 
Att kunna hantera kvalificerat luftvärn och 
jaktflygplan av generation fyra och fem är 
alltså centralt. Ambitionsnivån kan dock 
inte vara den att svenska flygstridskrafter 
på egen hand ska kunna verka i en miljö 
som består av ett integrerat luftförsvar 
med senaste teknologin. Vi måste däremot 
kunna verka mot enstaka sådana system på 
egen hand och inom ramen för en koalition 
mot ett avancerat integrerat luftförsvar. 

Hur ska då ett jämförelsevis litet land 
som Sverige ha råd att ha stor förmåge-
bredd inom flygstridskrafter? Svaret på 
denna fråga ligger i att utveckla grund-
plattformar med stor flexibilitet. Det 
måste finnas möjlighet att snabbt, lätt 
och billigt integrera ny utrustning i våra 
plattformar. IT-världens ”Plug-and-play” 
är en filosofi och standard som kan tjäna 
som exempel för denna utveckling. Häri 
ligger bland annat att en standard bestäm-
mer på vilken nivå yttre utrustning får 
interagera med grundplattformen. Därmed 
är integreringen av nya delsystem enbart en 

mjukvarufråga eftersom man säkert vet att 
grundplattformens egenskaper inte kom-
mer att påverkas. Frågan är naturligtvis 
mer komplicerad för flygsystem, eftersom 
yttre delsystem kan påverka grundplattfor-
mens aerodynamik men en sådan integra-
tionsfilosofi skulle korta tidsförhållanden, 
reducera kostnaderna för processen och 
därmed möjliggöra ett stridsflygplan med 
större grundförmåga. 

Det gäller att utnyttja tiden som en resurs. 
Vi har inte råd att utveckla alla nya förmå-
gor samtidigt utan måste prioritera dem 
efter bedömt mest akuta behov. Förmåga 
att genomföra precisionsanfall med kort 
stand-off26 är en sådan prioritering. Samma 
materiel kan utnyttjas för att understödja 
markförband, genomföra attackanfall på 
djupet av ett operationsområde, genom-
föra luftförsvarsanfall, anfalla strategiska 
mål eller bekämpa fartyg. Materielen kan 
nyttjas flexibelt i flera olika syften. Det är 
alltså viktigt att analysera vilken materiel 
som ger största förmågetillskott för strids-
kraften som helhet. Tiden utnyttjas för att 
bygga en förmågetrappa där våra förmågor 
successivt breddas.

Det är inte troligt att vi inom ramen för 
tilldelade resurser kan ligga på topp i alla 
förmågor samtidigt. Det är dock viktigt 
att ha bredden som en bas att utgå ifrån 
då mångsidighet är en förutsättning för 
en hög flexibilitet  inom förmågeområdet. 
Vi måste bygga in sådan flexibilitet i flyg-
stridskrafterna som helhet att vi på kort 

26 Stand-off är en engelsk term för skjutavstånd men den omfattar även vapen som fälls.
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tid kan ändra fokus efter de förmågor som 
det finns behov av inom varje tidsperiod. 
Det är inom dessa förmågor som vi måste 
kunna ha ett visst djup. I övriga förmågor 
håller vi endast ett sådant djup att förmågan 
vidmakthålls och kan utvecklas med kort 
varsel. Endast små resurser läggs på att 
vidmakthålla förmågan, och utveckling 
sker endast på det konceptuella planet. Det 
sistnämnda är viktigt för att bygga upp och 
vidmakthålla en kunskapsbas som medger 
att en förmåga snabbt kan realiseras på 
bredden. Övningsverksamhet sker endast 
inom den lilla grupp med människor som 
är utpekade att vara kompetensbärare av 
förmågan. Tankesättet kan för stridsflyg 
illustreras av bilden ovan:

Puckeln på Gausskurvan måste snabbt 
kunna förflyttas så att tyngdpunkten på 
våra förmågor hamnar där vi är relevanta, 
d v s kan bidra med förmågor som är efter-
frågade. Ett exempel är sjömålsförmågan 
som idag vidmakthålls på en mycket låg 
nivå istället för att skäras bort helt vilket 

en del andra länder gjort. Detta är inte 
samma sak som differentiering i materiel 
eller utbildning. Inom de förmågor som för 
tillfället är prioriterade måste våra alla för-
band ha full förmåga, d v s förmågan måste 
utvecklas tillfullo. Enda sättet att veta att 
fullt förmågedjup nåtts är att pröva system 
och senare förband i en evalueringstrappa, 
där delsystem först utprovas för att där-
efter sättas samman i förband. Detta är 
erfarenheter som utländska förband gjort 
och metoder som tillämpats för de svenska 
flygstridskrafterna under det kalla kriget av 
eskader- och sektorstaberna. 

Detta innebär att vi satsar utveckling på 
vår plattform och på övningsverksamhet 
snarare än att utveckla eller köpa in yttre 
utrustning som beväpning. Det är ungefär 
så vi gör idag, men det finns utvecklings-
potential. Problemet med detta förhåll-
ningssätt är naturligtvis att säkerställa, att 
rätt materiel finns att köpa in precis då vi 
behöver det. Det är inte helt osannolikt att 
andra stater upptäcker behov av samma 

Bild 1. Förmågor med olika djup.

 
Förmågedjup

Förmågebredd
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materiel samtidigt som vi, och hur ska vi 
då säkerställa tillgång? Vi är trots allt en 
liten aktör på denna arena. Risken är att vi 
hamnar i samma situation som under det 
andra världskriget när vårt materielbehov 
inte var fyllt förrän flera år efter att kriget 
tagit slut. En annan fråga som behöver 
behandlas på ett djupare plan är hur kon-
cept, system, utbildning och övning skall 
läggas upp för att medge den här föreslagna 
flexibiliteten.

Vidare måste den svenska flygindustrin 
och det svenska flygvapnet inse att vi sitter 
i samma båt och tillsammans försöka finna 
en väg framåt som gynnar båda parter. För-
svarsmakten måste acceptera att industrin 
genomför sin verksamhet för att erhålla 
vinst. Likaså måste försvarsindustrin ac-
ceptera att Försvarsmakten inte kan godta 
långa bindningstider i mångåriga materi-
elplaner. Långsiktigheten för försvarsin-
dustrin bör istället bygga på förvissningen 
om att den är en kompetent och ständigt 
efterfrågad utvecklingspartner. Även om 
verksamheterna inte är jämförbara mer än 
att branscherna är kommersiella, så kan 
man tänka sig telekomindustrins villkor 
där långsiktigheten i bästa fall sträcker 
sig över några månader. Det enda som 
är konstant är den växande marknadens 
behov och villighet att förändra. Det gäl-
ler att vara flexibel och förutseende, så att 
efterfrågade produkter erbjuds. Ledtiderna 
för flygindustrin är naturligtvis längre än 
några månader, men flera mindre för-
ändringar går att genomföra under korta 
tidsförhållanden om plattformen görs mer 
lättintegrerad. Flygstridskrafterna har ett 

behov av kontinuerlig systemutveckling 
och systemanpassning, bland annat därför 
att man som stridskraft är teknikbero-
ende. Flygvapnet och försvarsindustrin 
bör gemensamt se över möjligheterna att 
reducera projekttider och kostnader för 
utveckling och integration för att på så sätt 
skapa större möjligheter till flexibilitet med 
flygstridskrafterna och samtidigt bibehålla 
den strategiska kompetensbasen som krävs 
för denna typ av utvecklingsarbete. 

Det finns ytterligare åtgärder att vidta för 
att öka utrymmet för förmågeuppbyggnad. 
Stridsflygsystemet bör utvecklas mot ännu 
högre operativ verkningsgrad jämfört med 
idag. Hög operativ verkningsgrad innebär 
ett högt förhållande mellan den operativa 
effekten (sannolikheten att ställda uppdrag 
kan genomföras och nå efterfrågad ef-
fekt) och tillförda resurser (materiel och 
personal etc). Det innebär bland annat en 
strävan efter att reducera flygsystemens 
felutfall och underhållsbehov, att utveckla 
multifunktionella underhålls- och stödsys-
tem och på sikt påverka utvecklingen mot 
multi-roll vapen m m. Egentligen har ett 
stridsflygsystem endast behov av tre eller 
fyra olika vapentyper: 

ett för tidskritiska mål som karakter-
iseras av hög fart, stor precision och 
med mindre stridsladdning (fusion av 
jaktbeväpning, vissa attackrobotar och 
SEAD-robotar),
ett för bekämpning på stora avstånd 
för att undgå mycket kvalificerade hot 
(fusion av sjömålsrobot och ett antal 
långräckviddiga attackrobotar)

•

•
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ett relativt sett billigare precisions-
vapen för mark- och sjömål (styrda 
bomber)
ett billigt och enkelt precisionsvapen 
för markmål, självförsvar, varnings- 
och nedhållande eld (akan).

Det är önskvärt att verkansdelen i dessa 
vapen är ställbar i luften och kan anpassas 
efter behovet, vilket ger nya möjligheter till 
graderad verkan.

Slutligen bör de svenska resurserna 
fokuseras på vårt befintliga stridsflygsys-
tem. Det förekommer diskussioner om 
att utveckla eller anskaffa obemannade 
stridsflygsystem, s k UCAV27, vilket vid 
första anblicken kan te sig som ett bra sätt 
att reducera de operativa kostnaderna för 
flygstridskrafterna. Det finns dock mycket 
som tyder på att UCAV kostar i princip 
lika mycket att utveckla och operera som 
bemannade system men saknar de beman-
nade systemens flexibilitet, bland annat 
på grund av rigorösa ROE28. Samma sak 
gäller attackhelikoptrar och luftvärnsro-
botsystem. En attackhelikopter är i vissa 
situationer bättre på att ge understöd till 
markförband i en utsatt position än ett 
stridsflygplan, men attackhelikoptern kan 
endast utnyttjas till detta. Stridsflygplanet 
kan däremot i nästa minut användas i 
luftförsvarsrollen eller för att ge spanings-
information för den operativa ledningen. 

•

•

Ett luftvärnsrobotsystem är också i vissa 
situationer bättre på att utöva luftförsvar än 
ett stridsflygplan, men i andra situationer är 
förhållandet det omvända. Dessutom kan 
stridsflygplanet användas för precisions-
bekämpning av mark- och sjömål och för 
att inhämta underrättelser till högre staber 
eller till markförband i nära realtid. 

En försvarsmakt med mycket stora resur-
ser, som USA:s, har utan tvivel stor nytta 
av obemannade stridsflygsystem, attackhe-
likoptrar och stora luftvärnsrobotsystem. 
Den sammantagna storleken på resurserna 
tillåter dessa aktörer att hålla stora volymer 
av mångsidiga och flexibla stridsflygplan, 
dessutom av flera olika typer, samtidigt 
som det finns utrymme för nischade system 
som löser specifika uppgifter på ett bra sätt. 
För ett litet land som Sverige är det bättre 
att satsa på att utveckla befintliga strids-
flygsystem för att i framtiden införskaffa 
obemannade stridsflygsystem, om de visat 
sig lika mångsidiga och flexibla, billigare 
och lika pålitliga som bemannade system. 
Under tiden är det bättre för Sverige 
att satsa på obemannade flygsystem för 
övervakning av både större och mindre 
områden. Den förmåga som dessa system 
ger i att kunna övervaka ett stort område, 
utan hot, över lång tid kompletterar våra 
stridsflygplans underrättelseinhämtnings-
förmåga på ett bra sätt. 

27  UCAV – Un manned Combat Aerial Vehicle.
28  ROE – Rules of Engagement. En svensk översättning som förekommer är ”insatsregler”.
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Målet
Målet med strategin är att fokusera det 
svenska stridsflygsystemet mot att lösa 
följande uppgifter:

Kontroll av luftrummet,
Precisionsbekämpning av olika typer 
av mark- och sjömål,
ISTAR29

Våra stridsflygplan bör utvecklas mot 
omni-rollförmåga30 för att medge maximal 
flexibilitet. Vidare skall vårt stridsflyg 
kunna verka i kvalificerad hotmiljö. Hög-
hastighetslänkar bör integreras för infor-
mationsutbyte mellan flygande plattformar 

•
•

•

och mellan våra flygplan och mark-/sjö-
förband. Allväders- och mörkerförmåga 
utvecklas snarast för alla uppgifterna. 
Förbanden utvecklas mot en expeditionär 
förmåga. De kvarvarande insatsförbanden 
ges samtliga en god grundförmåga vilket 
kapitaliserar investeringen som är gjord i 
JAS 39-systemet. Interoperabilitet och god 
grundförmåga är central även för att vara 
hjälpbar hemma, en viktig hörnsten i den 
nya säkerhetspolitiska strategin. Med stor 
förmågebredd och hög kostnadseffektivitet 
kommer Sverige även fortsättningsvis ha 
flygstridskrafter som stödjer utrikes- och 
säkerhetspolitiken.

Summary 

Some Suggested Changes to Swedish Air Power Strategy 

Inaugural lecture presented to the Royal Swedish Academy of War Sciences, 
Air Warfare Section, on 30th May 2006 by Major Martin Anderberg

Sweden has, along with most other West-
ern states, experienced a change in the 
security environment and this is due to 
two main factors: the end of the Cold War 
and Globalization. This resulted in Sweden 
abandoning its strategy of a passive and 
status-quo security and defence policy. In 

its place, a Swedish strategy was formed 
along EU lines leading to an active security 
policy.

For the Armed Forces, this change has 
led to operational requirements other than 
those prevailing during the Cold War. A 
broad range of capabilities are necessary 

29 ISTAR – Intelligence, Surveillance, Target Aquisiton and Recconnaisance.
30  Multi-roll – ett flygplan kan verka i flera roller. Swing-roll – ett flygplan kan skifta roll och uppgift i luften 

under pågående uppdrag. Omni-roll – ett flygplan kan verka i alla roller samtidigt. Omni-roll är ett begrepp 
som Dassault använder sig av i marknadsföringen av Rafale.
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to meet a wide variety of strategic and ope-
rational conditions. The Swedish JAS39 
Gripen system, and its air base system, 
are excellent building blocks for develop-
ing a modular, expeditionary capability 
which is necessary both to be able to cope 
with the new demands and at the same 
time offer some degree of affordability. 
What is needed is a further enhancement 
of the Gripen’s and its air base system’s 
flexibility and capabilities in addition to 
possessing an air transport and logistics 
chain that has both strategic and tactical 
air lift capability.

The Swedish Air Force should focus on 
the following tasks: providing freedom of 
movement, providing freedom to attack 
and from attack, and providing informa-
tion and communication; also freedom 

for the operational commander and other 
tactical forces.

To be able to expand the mission of 
the Swedish Air Force, in support of the 
new security strategy, shorter materiél 
development and integration periods are 
essential. The focus for a small country 
like Sweden should be on developing the 
existing fighter force rather than acquiring 
UCAVs which, thus far, have only been 
able to provide less flexibility for roughly 
the same amount of money as our current 
fighters.

With these suggested changes to Swe-
dish Air strategy, the Swedish Air Force 
should be able to continue to serve the 
national security strategy as well as it did 
during the Cold War.


