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De svenska luftstridskrafterna2 
står inför delvis nya utmaningar. 
Fram till 2000-talets början har 

de haft som huvuduppgifter 
att luftförsvara Sverige över 
eller nära eget territorium, 
samt att med spanings- och 
attackflyg utspana och bekäm-
pa överskeppningstonnage i 
Östersjön. Under en tid har 
dessutom funnits ett mindre 
antal flygdivisioner lätt attack 
för försvar av landgränsen i 
norr i samverkan med mark-
stridskrafterna.3 Från 2008 
skall luftstridskrafterna även 
kunna sättas in internationellt i en mång-
fald uppgifter, inklusive offensiva bekämp-

ningsuppdrag för understöd av mark- och 
marina stridskrafter. Insatser med den 
nordiska stridsgruppen inom ramen för 

det svenska EU-åtagandet kan 
innebära flyginsatser var som 
helst inom 6 000 kilometers 
radie från Bryssel. Härtill kan 
det inte uteslutas att FN eller 
NATO kan komma att begära 
medverkan med svenska luft-
stridskrafter i olika insatser 
globalt. 

Dessa förändrade förutsätt-
ningar ställer andra krav än un-
der kalla kriget på luftstridskraf-
ternas beredskap, volymer, ut-

formning och arbetssätt. Som avdelning III  
konstaterade i årsredovisningen 2006 är 

Löst i kanten? Tankar om luftstridskrafternas 
framtida infrastruktur

Årlig redovisning 2007 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd 
III den 12 juni 2007 av överstelöjtnant Jan Reuterdahl1

”The only thing 
harder than get-
ting a new idea 
into the military 
mind is to get 
the old one out” 

(B H Liddell 
Hart)

1  För faktagranskning och kloka råd i samband med denna redovisnings tillkomst önskar författaren framföra 
ett särskilt tack till ledamöterna i avdelning III samt överstelöjtnanterna vid Försvarsmaktens högkvarter 
Hans Ahlqvist, Ragne Gustafsson, Gunnar Magnusson och Håkan Westin.

2  Med luftstridskrafter avses här militära förband och ledningsorgan som direkt eller indirekt bidrar till att 
skapa effekter genom luftkrigföring: flyg-, bas-, stril-, sambands-, och luftvärnsförband samt flygtaktiskt 
kommando. Begreppet flygstridskrafter innefattar de flygande systemdelarna, det vill säga stridsflyg, 
helikopter- och transportflyg samt obemannade luftfarkoster.

3  Utkast till doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten 2003-12-19, 09 833:60610, k 4, s 73.
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emellertid flygstridskrafterna på väg mot 
kritiskt låga nivåer ifråga om personal och 
plattformar. Enligt nu gällande inriktning 
kommer de framtida flygstridskrafterna 
att bestå av 100 flygplan JAS 39 Gripen 
i C/D-version uppdelade på fyra strids-
flygdivisioner. Härtill kommer transport-, 
sambands- och skolflyg. Luftvärnet kom-
mer att bestå av tre bataljoner robotluftvärn 
23/70/97 med allvädersförmåga och, om än 
i begränsad omfattning, mörkerkapacitet. 
Parallellt härmed blir delar av den militära 
infrastrukturen, inte minst när det gäller 
flygbaser, allt glesare. Det finns därmed 
anledning anta, att tillgängliga resurser 
inte fullt ut medger insatser på alla de 
ställen de förväntas kunna sättas in. Det 
kan även diskuteras, om tillräckligt med 
transportflyg med relevant kapacitet och 
förmåga kan disponeras för att luftstrids-
krafternas markbundna delar skall kunna 
transporteras till möjliga insatsområden 
på angiven tid. 

Utökningen av de svenska luftstrids-
krafternas uppgiftsspektrum sker med 
andra ord parallellt med en successiv 
reducering av deras numerär. Även om 
våra plattformars tekniklösningar, liksom 
den personella utbildningsnivån, torde 
hålla högre klass än någonsin, kan den 
samlade numerären bli en kvalitet i sig när 
resurserna närmar sig kritiskt låga nivåer. 
Är möjligen den uppfattade diskrepansen 
mellan möjliga uppgifter och tillgängliga 
resurser redan nu så stor, att det inte längre 
kan göras trovärdigt, att luftstridskraf-
terna kan leva upp till våra beslutsfattares 

förväntningar på leverans av effekter? 
Eller är det möjligen så, att de krav på 
luftstridskrafternas utformning som följer 
av Försvarsmaktens förändrade inriktning 
kan mötas genom andra lösningar? Pro-
blemområdet är omfattande, och frågorna 
kan inte enkelt besvaras i en och samma 
årsredovisning.

Ifråga om infrastrukturella förutsätt-
ningar visar erfarenheten, att en flygande 
plattform behöver understöd av tio el-
ler fler personer på marken för att med 
rimliga förutsättningar framgångsrikt 
kunna nå fram till sitt mål och lösa ställd 
uppgift. Liknande relationstal gäller för 
luftvärnsförbanden; endast bråkdelar av 
förbanden har den direkta uppgiften att 
skapa effekter i den tredje dimensionen, 
men saknas någon förbandsdel torde ver-
kansmöjligheterna snabbt reduceras. Det 
den gällande luftstridsdoktrinen rubricerar 
som ”understödjande luftoperationer”, 
vilket logiskt sett borde innefatta luft-
stridskrafternas samlade infrastruktur, har 
med andra ord en avgörande inverkan på 
luftstridskrafternas insatsmöjligheter och 
effektivitet. Samtidigt kan konstateras, 
att luftkrigets militärteori är rudimentär 
ifråga om infrastrukturens inverkan på 
luftkrigföringen.

Av ovanstående skäl väljer avdelning 
III att i årets redovisning fokusera på de 
infrastrukturella förutsättningarna att lösa 
nu- och framtida uppgifter. Årsredovis-
ningens huvuduppgift är att söka peka 
på konstruktiva vägar ut ur de synbara 
paradoxer som här har tecknats.
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Begreppet infrastruktur
Den mest grundläggande definitionen 
av fenomenet infrastruktur framgår av 
Svenska Akademiens ordlista. Enligt 
denna är infrastruktur en ”under- eller 
bakomliggande struktur, underbyggnad, 
bassystem”.4 Historiskt har Försvarsmakten 
under begreppet infrastruktur huvudsakligen 
inordnat mark, anläggningar och lokaler. 
Denna avgränsning begränsar emellertid 
de möjliga frihetsgraderna vid teoribild-
ning om fenomenet infrastruktur. Svenska 
Akademiens grunddefinition inrymmer 
förvisso Försvarsmaktens definition, men 
visar också på nödvändigheten i att inne-
fatta andra fysiska och abstrakta fenomen, 
det vill säga även sådana faktorer som 
kan kallas ”mjuk” infrastruktur. Av denna 
anledning utgår årsredovisningens fortsatta 
analys från hypotesen att luftstridskrafter-
nas infrastruktur utgörs av fenomen och 
förmågor som utgör grundförutsättningar 
för att luftstridskrafternas verkansdelar 
skall kunna skapa önskade effekter i, från 
och/eller genom den tredje dimensionen.5 

Exempel på luftstridskrafternas fysiska 
infrastruktur är vägnät, taxi-, start- och 
landningsbanor, uppställningsplatser, 
hangarer, administrativa byggnader, de-
påer, förråd, berganläggningar, verkstäder, 

bränsleanläggningar och ammunitionsför-
råd. Alla dessa infrastrukturella element 
förekommer på fredsflottiljerna, flertalet 
även på krigsbaserna, och inräknas i be-
greppet mark, anläggningar och lokaler. 
Som fysisk infrastruktur kan emellertid 
också inräknas fasta nätverk och materiel 
för samband och kommunikation. Alla 
är nödvändiga förutsättningar för att 
luftstridskrafterna skall kunna utveckla 
optimal effekt.

Med ”mjuk” infrastruktur avses fak-
torer och funktioner som inte går att 
ta på rent fysiskt. Här kan inräknas till 
exempel utbildning, normer, beteenden, 
personkännedom och virtuella nätverk. 
Även om dessa kan vara svårare definiera, 
precisera och förändra är de lika viktiga, 
möjligen viktigare, än de traditionella 
för luftstridskrafternas förmåga att skapa 
önskade effekter. 

Av denna vidgade definition av be-
greppet infrastruktur följer att vår syn 
på infrastrukturens roll och betydelse för 
slutresultatet måste revideras. Vid studier 
av våra framtida luftstridskrafters utform-
ning och möjliga uppgifter måste svensk 
luftmakts6 bakomliggande teoribildning 
ta avsevärt större hänsyn än tidigare till 
infrastrukturella faktorer. Planering och 

4  Svenska Akademien: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, Norstedts Akademiska Förlag, 
2006, s 378.

5  Med begreppet ”tredje dimensionen” avses här luften och rymden ovanför jordens yta.
6  Med begreppet ”luftmakt” avses en entitets samlade förmåga att skapa önskade politiska och/eller militära 

effekter genom insatser med civila och/eller militära maktmedel i, från och/eller genom den tredje dimen-
sionen.
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genomförande av luftoperationer, vare 
sig de görs självständigt med enbart na-
tionella resurser eller inom ramen för en 
multinationell koalition, behöver i större 
omfattning beakta infrastrukturens möjlig-
görande och gränssättande inverkan. 

Det infrastrukturella arvet
När flygvapnet under 1960-talet stod på 
sin höjdpunkt fanns det 18 flygflottiljer 
jämnt utspridda över landet. Tillgången till 
nödvändig infrastruktur var därmed inte 
samma gränssättande faktor som idag. Det 
fanns flygbaser att gruppera respektive ba-
sera på i snart sagt alla hotriktningar. Sam-
tidigt med att förbandsnedläggningarna ac-
celererade under 1970- och 80-talen fullän-
dades flygvapnets spridningsfilosofi (som 
har rötter tillbaka till mellankrigstidens 
teoribildning om utnyttjande av svenskt 
bombflyg) genom det så kallade Bas 90-
konceptet. Flygstridskrafterna förväntades 
kunna uppträda från civila flygplatser, 
fredsflottiljer, fullt utbyggda krigsbaser 
med två till fem banor samt reservflygbaser 
på våra landsvägar. På höjden av denna era 
disponerade luftstridskrafterna över 200 
start- och landningsmöjligheter utspridda 
över hela Sverige. Vidmakthållande och 
utveckling av denna omfattande fysiska 
infrastruktur torde ha inneburit en avsevärd 
ekonomisk påfrestning som, i ljuset av 
kalla krigets tydliga hotbilder, likväl torde 
ha varit nödvändig.7

Efter järnridåns fall och Sovjetunionens 
upplösning har luftstridskrafternas base-
ringsmöjligheter reducerats i snabb takt 
som en följd av förändrade behov och 
minskat ekonomiskt handlingsutrymme. 
Idag disponeras fredsförbanden F 7 Så-
tenäs, F 17 Ronneby och F 21 Kallax, 
helikopterflottiljen på Malmslätt och ett 
fåtal krigsbaser. Planeringsmässigt kan 
även användas några av de större civila 
flygplatserna, men mer omfattande infra-
strukturella förberedelser är inte gjorda för 
att dessa flygplatser skall kunna utnyttjas 
i större skala. I dagens försvarsmaktseko-
nomi torde utsikterna vara mycket små 
att återgå till den gamla ordningen, vare 
sig det görs fullt ut eller enbart partiellt. 
Inte heller kan dagens operativa behov 
motivera en större ”kostym” än den som 
nu är fallet. Skall luftstridskrafterna i en 
framtid kunna möta väpnade angrepp med 
begränsat syfte i tänkbara hotriktningar 
lär därmed dagens baseringsmöjligheter 
utgöra en märkbart begränsande faktor. 
Det innebär att luftstridskrafterna bör söka 
finna nya infrastrukturella lösningar för att 
säkerställa möjligheterna att basera/grup-
per i lämpliga områden. 

Luftstridskrafternas så kallade stril-
system8 samlar in och bearbeta data om 
luftläget till en helhetlig luftlägesbild som 
vidarebefordras till högre ledningsnivåer. 
Genom flygstridsledning och övervakning 
bidrar strilsystemet vidare till att de flygan-

7  Utkast till doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten 2003-12-19, 09 833:60610, k 4, s 73-74.
8  Begreppet ”Stril” är vedertagen förkortning för stridsledning och luftbevakning. 
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de förbanden verkställer den flygtaktiska 
stabens order och intentioner. Strilsystemet 
kan med andra ord sägas vara det ”kitt” 
som på stridsteknisk nivå håller ihop och 
bidrar till att optimera luftstridskrafternas 
effektuttag vid insatser. Emellertid är 
strilsystemet till stor del bundet till fasta 
grupperingsplatser, för ledningscentra-
lerna oftast i berganläggningar. Även om 
denna ordning erbjuder ett gott skydd för 
personalen utgör gruppering i fasta an-
läggningar en sårbarhet för sabotage mot 
systemets kommunikationsnoder och per-
sonaltransporter. Motsvarande sårbarheter 
finns för markbaserade radarstationer, 
medan de flygande radarstationerna (ASC 
8909) torde ha ett bättre skydd genom sin 
utgångsbasering på bevakade flygbaser.

Strilsystemets markbaserade radarsta-
tioner har det senaste årtiondet minskat 
i antal till en nivå där det kan diskuteras 
om sensorerna är tillräckligt många. I den 
fredstida verksamheten säkerställs förmå-
gan till luftbevakning och stridsledning 
genom att det militära övervakningssys-
temet kompletteras med radardata från 
civil trafikledningsradar, men dessa har 
begränsat skydd mot telekrigsinsatser. 
När trafikledningsradarsystemet störs 
ut återstår de militära resurserna, vilka 
idag närmar sig kritiskt låga nivåer för att 
dygnet runt kunna säkerställa så kallad 
enkeltäckning av svenskt luftrum. Till del 

kan ASC 890 användas för att komplettera 
luftlägesbilden, men antalet radarflygplan, 
liksom disponibel tid i operationsområdet 
med nuvarande plattform, kan vid längre 
operationer inte fullt ut kompensera för 
bristen av markradar. Vid internationella 
insatser är det främst ASC 890 som är 
disponibel för insatser med kort förvar-
ning, medan omgruppering av markradar 
fordrar relativt långa förvarningstider. 
Samtidigt är antalet strilcentraler, så kal-
lade StriC, avsevärt fler än som erfordras 
för den dagliga fredstida verksamheten. 
StriC har god inbyggd förmåga att ta emot 
data från många olika sensorer, såväl inom 
som utom landet. Teoretiskt sett kan det 
således användas från fredsgruppering för 
deltagande i internationella operationer. 
I praktiken torde dock StriC begränsade 
flyttbarhet utgöra en begränsande faktor 
vid bland annat internationella insatser.

Sambandssystemet är idag väl utbyggt 
och har utmärkt redundans genom valda 
tekniklösningar i, inte minst, Försvarets 
Telenät (FTN). Successiv modernisering 
av systemet har avsevärt minskat behovet 
av fasta uppkopplingar till både taktiska 
staber, stridsledningsförband och flygbaser. 
Nationellt nyttjas till stor del sambandsme-
del som automatiskt söker sig fram till rätt 
mottagare så länge det finns framkomliga 
vägar i det samlade sambandsnätet. Där-
med torde det grundläggande behovet av 

9  ASC 890 (Airborne Surveillance & Control) är efterföljaren till den nuvarande flygande strilradarn, FSR 
890. Enligt gällande planer skall den ha viss förmåga att insättas i internationella insatser från 2009 och 
full förmåga från 2010. Tekniskt sett är ASC 890 fullt interoperabel med NATO. 
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att kommunicera, och på så sätt hålla ihop 
luftstridskrafternas olika systemdelar, vara 
tillgodosett vad avser nationella behov.

Vid internationella insatser överförs 
taktisk tal- och datakommunikation mellan 
förbanden i operationsområdet via olika 
NATO-kompatibla system såsom Link 
16, Have Quick, IFF och Secure Voice. 
Oavsett om förbanden uppträder själv-
ständigt eller inom ramen för en koalition 
är dock behovet av kommunikation med 
Sverige relativt omfattande. Det kan till 

exempel röra sig om stöd från hemma-
baserade resurser för teknisk uppföljning 
och lagerhållning av reservdelar, med 
mera. Vid koalitionsinsatser kan också 
förekomma att nationellt definierade in-
satsregler ställer krav att förbandscheferna 
beviljas insatsrätt såväl från den operative 
chefen i området som från hemlandet. Idag 
upphandlar Försvarsmakten bandbredd på 
kommersiella satelliter för kommunikation 
med internationellt insatta förband. För 
att fullt ut säkerställa tillgång till kommu-

Figur 1 – Kommunikationsmedlens sammanhållande roll i luftstridskrafternas 
system-av-systemlösning.10

10  Källa: Försvarsmakten, högkvarterets flygtaktiska stab, opublicerat presentationsmaterial, 2005-05-23.
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nikationsmöjlighet med hemmabaserade 
tekniska stödsystem samt taktiska och 
operativa staber bör dock diskuteras om 
inte Försvarsmakten skall investera i en 
helägd svensk kommunikationssatellit. 
En sådan strategisk kommunikationsresurs 
torde även kunna tillgodose en stor del av 
den övriga stats- och utrikesförvaltningens 
sambandsbehov. 

Luftvärnet finns idag endast på en plats, 
Luftvärnsregementet i Halmstad. Tanken 
är att regementet bland annat skall produ-
cera tre bataljoner robotluftvärn 23/70/97 
för luftförsvar. Robotluftvärnet består 
av 17 eldenheter per bataljon. Totalt kan 
det därmed sätta upp 51 eldenheter för 
nationella och internationella behov. Ro-
botluftvärnet har redan idag viss förmåga 
att delta i internationella operationer. Från 
2010 förväntas denna förmåga vara fullt 
utbyggd. Sammantaget torde robotluft-
värnets samlade förmåga likväl innebära 
behov av noggranna överväganden om 
var eldenheterna skall grupperas. De lär 
knappast räcka till för gruppering vid 
samtliga skyddsvärda objekt nationellt och 
internationellt.11 

Ifråga om mjuk infrastruktur har luft-
stridskrafterna sedan flera år tillbaka 
successivt övergått till NATO:s processer 
och procedurer för planering och genom-
förande av luftoperationer. Idag genomförs 
regelmässigt order före flygning, väder-
briefing, trafikledning, flygstridsledning 
och avgenomgångar så långt möjligt på 
engelska och med utnyttjande av så kal-
lade Imperial Units (IU)12 i enlighet med 
NATO:s doktriner. Detta säkerställer en 
grundläggande förmåga att samarbeta och 
samverka med västvärldens olika luft-
maktsnationer. Även de operativa och 
taktiska nivåernas uppdragsplanering och 
ordergivning till förbanden sker i huvudsak 
enligt standardiserad metodik, bland annat 
i form av Airspace Coordination Orders 
(ACO) och Air Tasking Orders (ATO).13 
Därmed torde behovet av omställning vid 
deltagande i internationella övningar och 
operationer vara begränsat. Detta beteende 
lägger även grunden för att modulärt och 
behovsanpassat inordna luftstridskrafterna 
i en internationell koalition. 

Gällande doktrin för luftoperationer 
fastställdes 2005.14 Denna taktiska doktrins 

11  Bataljonerna består av cirka 800 man. Källa: Intervju med luftvärnssakkunniga vid HKV FÖRBE A, 
2007-02-19.

12  IU är det engelska system för att mäta längd, massa och tid som tillkom 1824 genom Weights and Measures 
Act. Huvuddelen av dessa måttenheter är inte längre i användning men måttenheterna feet och knots används 
bland annat i flygsammanhang. Mer vanligt idag är annars det metriska (Metric) systemet och/eller SI-syste-
met. En djupare utredning om måttsystem kan återfinnas på http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_units. 

13  ACO och ATO är taktiska planer för den egna striden i det tredje elementet under ett angivet dygn. I ACO 
regleras i detalj luftrummets uppdelning och utnyttjande för alla aktörer oavsett om de tillhör mark-, ma-
rin- eller luftstridskrafterna. ATO är en verkställighetsorder till de flygande förbanden och detaljreglerar 
genomförandet av samtliga flyguppdrag i ett insatsområde. Se även NATO:s Allied Joint Publication 3.3, 
Air Operations (AJP-3.3).

14  Doktrin för Luftoperationer, Försvarsmakten 2005-03-10, 09 833:64799.



40

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2007 5-20075-2007

syfte uppges vara att ”förmedla kunskaper 
och beprövade erfarenheter i syfte att 
vägleda chefer och enheter under fred, 
kris och krig”.15 Doktrinförfattarna har 
i stor omfattning använt sig av NATO:s 
olika publikationer för att beskriva luft-
stridskrafternas olika verksamheter, vilket 
ytterligare torde stärka luftstridskrafter-
nas strävan till interoperabilitet.16 På två 
väsentliga punkter skiljer sig emellertid 
den svenska doktrinens syn på luftopera-
tioner från den gängse i västvärlden: dels 
har svenska doktrinförfattare en annan 
syn på hur luftstridsoperationer indelas 
i huvuduppdrag och uppdragstyper, dels 
avhandlas inte infrastrukturella förmågor 
och funktioner under rubriken ”luftun-
derstödsoperationer”. Till författarnas 
försvar bör emellertid tilläggas att längst 
bak i doktrinen redovisas dessa förmågor 
under rubriken ”luftstridskrafternas funk-
tioner”, men då huvudsakligen i generella, 
beskrivande, termer. Detta indikerar en 
utvecklingspotential i svenskt doktrin-
tänkande: genom en tydligare koppling 
till den västliga synen på luftoperationer 
ökar förutsättningarna för interoperabili-
tet genom att den överordnade doktrinen 

för luftoperationer är i harmoni med 
möjliga samarbetspartners doktriner. 
För att underlätta ett helhetligt system-
tänkande och därmed en optimering av 
luftstridskrafternas förmåga att producera 
önskade effekter bör de infrastrukturella 
funktionerna, i likhet med många andra 
västliga luftstridsdoktriner, redovisas som 
de väsentliga understödjande element de är 
i en luftoperation.17

De samlade intrycken av ovanstående 
resonemang är att luftstridskrafternas 
framtida infrastruktur kan, och bör, anpas-
sas och utvecklas med beaktande av de nya 
förutsättningarna. I ett sådant utvecklings-
arbete måste självklart huvuduppgiften 
att hävda svenskt territorium och luftrum 
vara i fokus, men även eventualiteten att 
luftstridskrafterna sätts in i internationella 
operationer bör uppmärksammas. För den 
framtida infrastrukturens utformning inne-
bär detta sannolikt att lösningar som binder 
luftstridskrafternas markbaserade delar till 
en specifik plats inte är optimala eller ens 
realistiska. Infrastrukturen måste kunna 
möjliggöra en mångfald av insatser såväl 
nationellt som internationellt. 

15  Ibid, s 7.
16  Begreppet är allt annat än entydigt. I en opublicerad handling (Nomen FM remissutgåva 1999) definierar 

Försvarsmakten interoperabilitet som ”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. 
Skall ske genom att tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor. 
Uppnås genom en internationell standardiseringsprocess.” I såväl svensk som internationell litteratur 
förekommer emellertid ett flertal alternativa försök till definition. För en djupare diskussion kring denna 
begreppsförvirring hänvisas till Sjöblom, Ingvar: Interoperabilitet i multinationella operationer, För-
svarshögskolan, krigsvetenskaplig forskningsrapport nr 10, k 6,  s 55-64.

17  Doktrin för Luftoperationer, s 54-67, 107-114. För en diskussion kring likheter och skillnader i synsät-
ten, och konsekvenserna härav, se Hjort, Joakim: ”Ny verklighet – nytt språk” i Reuterdahl, Jan (red): 
Daidalossyndromet. Om luftmakt 2005, s 191-200.
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Den framtida insatsmiljön
Allmänt
Inom överskådlig framtid torde en upprep-
ning av 1900-talets totalkrig vara mindre 
sannolik, eftersom ingen nation, inte heller 
USA, har tillräckliga resurser för att inleda 
en konflikt av sådan magnitud. Globala 
övervaknings- och underrättelsesystem har 
dessutom tillräcklig kapacitet och förmåga 
för att enskilda aktörer som markant söker 
utöka sin militära kapacitet skall kunna 
upptäckas i relativt god tid. Med hänsyn 
till den alltmer vittgående globaliseringen, 
samt dess konsekvenser i form av globala 
ekonomiska och politiska ömsesidiga be-
roenden, är ett mer sannolikt scenario att 
olika konstellationer av det internationella 
samfundet söker dämpa regionala eller lo-
kala konflikter där de uppstår, innan de es-
kalerar och sprids. Denna kardinalstrecks-
inriktning för utvecklingen av 2000-talets 
konflikthantering kommer att påverka även 
den framtida luftstridens natur. 

Den vanligast förekommande konflikt-
typen idag, och för den förutsägbara 
framtiden, är så kallade lågintensiva kon-
flikter. Detta är ett samlingsbegrepp för 
alla sorters konflikter där i regel minst en 
av kontrahenterna inte är en nationalstat. 
Det kan handla om upprorskrig, gerillakrig 
eller ekonomiska grupper som strävar 
efter att störta eller neutralisera den sit-
tande regeringen. Lågintensiva konflikter 
är bland annat vanliga i tredje världens 

länder, där regeringarna ofta har kontroll 
över de större städerna, medan upprors-
grupper ledda av så kallade krigsherrar 
(warlords) kontrollerar landsbygden. En 
annan form av lågintensiva konflikter är 
ekonomiskt krig mellan narkotikahandlare 
(drug barons) och västvärlden. Narko-
tikahandlarna och deras organisationer 
söker inte sällan gömma sig bland vanliga 
samhällsmedborgare i länder med mindre 
stark centralmakt, och är därför svåra att 
lokalisera och bekämpa med uteslutande 
militära medel.18

I Figur 2 exemplifieras behovet av 
luftstridskrafternas olika förmågor vid 
fredsfrämjande operationer (Peace Sup-
port Operations, PSO) i lågintensiva kon-
flikter. Det torde vara högst troligt att nya 
lågintensiva konflikter bryter ut, inte minst 
som en konsekvens av situationen i flera av 
tredje världens länder. För att undvika att 
dessa sprids torde världssamfundet finna 
anledning att söka skapa global stabilitet 
med till buds stående medel: ekonomiska, 
politiska, diplomatiska och militära. När 
så sker, och för att man snabbt skall kunna 
skapa önskade effekter bland parterna i 
en konflikt, är det sannolikt att luftstrids-
krafternas flexibilitet, responsförmåga 
och mångsidighet även fortsättningsvis 
gör dem till politiska förstahandsval vid 
intervention och konfliktlösning. 

Vid utnyttjande av luftstridskrafter i 
lågintensiva konflikter måste emellertid 
noga övervägas vilka typer av insatser 

18  Rekkedal, Nils Marius: Modern Krigskonst: Militärmakt i förändring, Försvarshögskolan, Stockholm 
2002, s 202-217.
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som ger bäst utfall. Det är inte självklart 
att väpnade insatser ens är möjliga med 
tanke på politiska restriktioner. Obeväp-
nade insatser kan ge lika stort eller större 
utbyte, förutsatt att intervenerande aktörer 
ges full rörelsefrihet i luftrummet i ett 
operationsområde. Dock kommer förmåga 
att skapa önskad kontroll av luftrummet, 

liksom att genomföra väpnade direkta 
eller indirekta insatser, även i framtiden 
att vara nödvändiga säkerhetsåtgärder för 
fredsfrämjande operationer på marken. 
Det är därmed inte sagt att bästa sättet 
är luftburna närunderstödsinsatser eller 
insatser på djupet. Lika viktigt kan vara de 
psykologiska effekter som uppnås av att den 

Figur 2 – Behovet av luftmaktens olika förmågor i PSO.19

19  Den illustration som används här är hämtad från Reuterdahl, Jan (red): Daidalossyndromet. Om luftmakt 
2005, k 2, s 42. Den publicerades dock ursprungligen på engelska, se Lambert, Andrew; Williamson, Arthur 
C (red): The Dynamics of Airpower, MOD, Bracknell 1996, s 119. Upphovsman i båda fallen är emellertid 
professor, tillika Air Vice Marshal, Tony Mason.
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fredsfrämjande parten tydligt signalerar till 
de olika kontrahenterna att förmågan och 
viljan finns.20

Grundläggande i alla operationer är be-
hovet att övervaka händelseutvecklingen. 
Tillgång till luftburna sensorer, till exem-
pel i form av spaningsflyg, obemannade 
luftfarkoster och satelliter, är därmed ett 
grundläggande behov för att snabbt kunna 
avspana och täcka in ett område. Insatser, 
särskilt med satelliter och långräckviddiga 
spaningssystem, kan göras dolt och utgör 
inget omedelbart hot mot de stridande 
parterna. Nackdelarna med satellitsystem 
är att deras överflygningstid kan förut-
sägas, medan luftburna system saknar 
förmåga att stanna kvar på platsen under 
längre tid. För uthållig datainsamling och 
bredare inhämtningsförmåga kan luftburna 
och rymdbaserade spaningssystem därför 
med fördel kompletteras med markbundna 
system.21

I alla operationer är flygtransportka-
paciteten gränssättande. Flygtransport-
systemets stora fördelar är dess förmåga 
att snabbt kunna omgruppera till opera-
tionsområdet, att skapa uthållighet över 
tiden och att skapa förutsättningar för 
evakuering och övriga transportbehov. 
En viktig variant av flygtransport är luft-
tankningsförmåga, som är ett måste för 
att öka flygstridskrafternas uthållighet vid 
utdragna insatser. 

En konstant i den historiska utvecklingen 

och användningen av luftstridskrafter är 
att den som investerat mest i kvalificerad 
materiel och utbildning har haft försteg i 
förhållande till potentiella motståndare. 
För aktörer som har som mål att kunna 
upprätta och bibehålla en egendefinierad, 
önskad grad av kontroll av luftrummet sy-
nes detta förhållande bestå. Västländernas 
högt utvecklade och tekniskt avancerade 
luftstridskrafter synes därmed erbjuda 
det globala samfundet22 en möjlighet att 
ansätta överväldigande asymmetri i alla 
former av konflikthantering. Få, om ens 
några, aktörer torde försöka bjuda västvärl-
den motstånd i kampen om kontrollen av 
luftrummet över ett konfliktområde. Detta 
innebär att en mindre andel kvalificerade 
luftstridskrafter behöver avsättas för luft-
rumskontroll, men också att potentiella 
motståndare kommer att söka andra, inte 
sällan asymmetriska, metoder och medel 
att nå sina strategiska mål. 

Redan idag finns tydliga indikationer 
på hur underlägsenhet i militär förmåga 
kompenseras med asymmetri: bilbomber, 
självmordsbombare och bakhåll i det 
”tredje Irakkrigets” utdragna gerillakrig tar 
tull på västvärldens fredsfrämjande styrkor 
enligt ”de tusen nålstickens” princip. Detta 
påverkar även luftstridskrafterna, dels di-
rekt genom ökade behov av att säkra egna 
basområden i insatsområdet samt härtill 
hörande in- och utflygningsvägar, och dels 
indirekt genom ökade förväntningar på 

20  Pape, Robert, A: Bombing to Win, Ithaka and London 1996, k 2, s 12-16.
21  Op cit, fotnot 19: The Dynamics of Airpower, k 9, s 133-146.
22  I detta sammanhang avses med uttrycket FN, EU, NATO och olika typer av koalitioner.
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förmåga att tidigt och precist kunna under-
stödja egna markstridskrafter.23 Den fram-
tida luftstriden kommer således att ha mer 
tyngdpunkt på förmåga till samordnade 
insatser mellan mark- och luftstridskrafter. 
Sådana insatser torde ge ökad säkerhet och 
skydd i en operation men kan inte garantera 
att den kostnads-/nyttokalkyl att fortsätta 
strida som ligger till grund för beteendet 
i motståndarens ledarskikt slutligt väger 
över till den fredsfrämjande partens för-
del. Även om insatserna är verkningsfulla 
mot frontnära resurser behöver detta inte 
nödvändigtvis medföra att motståndarens 
högsta beslutsfattare påverkas på något av-
görande sätt. Därför behövs även andra sätt 
att strida med luftstridskrafter. Det mest 
logiska torde vara att genom så kallade 
”strategiska”24 insatser offensivt och direkt 
bekämpa eller neutralisera motståndarens 
högsta ledarskikt och ledningssystem, och 
på så sätt övertyga denne om det utsiktslösa 
i att bjuda fortsatt motstånd. Strategisk 
luftkrigföring, byggd på högteknologi, kan 
därmed utgöra ett verkningsfullt asym-
metrisk medel för att skapa effekter mot 
lågteknologiska, asymmetriskt stridande, 
aktörer.

Det kanske största problemet vid freds-
främjande insatser kan vara att i tid etablera 
tillräckligt stora och kvalificerade förband 
som kan verka i insatsområdet. Dels är 
detta en följd av själva konflikttypens 
natur (politiska beslut om fredsfrämjande 
insatser sker ofta först när konflikten är ett 
faktum), men dels också en konsekvens av 
fördröjningar som uppstår när för konflik-
ten lämpliga sammansatta, integrerade för-
band skall avdelas, förövas och omgruppe-
ras/-baseras till insatsområdet. För att möta 
de framtida behoven bör luftstridsstrids-
krafterna, generellt sett, därför utformas 
med beaktande av kravet på hög rörlighet 
och korta insatstider. Luftstridskrafternas 
flygande förband har per definition redan 
dessa karakteristika, men för optimal och 
tidig effekt behöver även de markbundna 
delarna denna egenskap. Härav följer 
bland annat att infrastrukturella element i 
luftstridskrafternas samlade systemlösning 
måste tillföras hög förmåga till mobilitet 
och expeditionära egenskaper. 

Typinsatser för svenska luftstridskrafter
Militära stridskrafters existensberättigande 
torde främst konstitueras av förmågan 

23  Ett av de få kvarvarande hoten mot västerländsk luftmakt torde vara relativt osofistikerade, handburna 
och manuellt riktade, robotar av typen SA-7 eller motsvarande. Den uppfattade förekomsten av sådana 
robotsystem tvingar emellertid ofta den intervenerande styrkans flyg att anpassa sin taktik, till exempel 
genom att undvika att uppträda under 2 500 meters flyghöjd och att tillämpa särskilda flygprofiler vid in- 
och utflygning från flygbaser.

24  Strategisk luftmakt är ett av krigsvetenskapens mest ifrågasatta, diskuterade och missförstådda kompe-
tens- och förmågeområden. Över tiden har begreppet dessutom successivt ändrat innebörd. Även nutida 
krigsvetare framför emellanåt missuppfattningen att strategisk luftmakt endast kan utövas genom fysisk 
bekämpning av motståndarens hjärtland med långräckviddigt bombflyg. En mer relevant och tidsenlig 
definition torde vara att direkt bekämpa eller handlingsförlama motståndarens högsta ledare och lednings-
system.



45

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20075-2007

att verka och skapa effekter i situationer 
där andra, mindre slutgiltiga, maktmedel 
förlorat sin betydelse. Det kan innebära 
ett vitt spektrum av insatser från att visa 
närvaro i omstridda områden till offensiva 
bekämpningsoperationer för att skapa nya 
utgångspunkter i en annars svårlöslig kon-
flikt. Oavsett om insatser sker i begränsad 
omfattning för att förändra beteendet hos 
motparternas beslutsfattare, eller om det 
erfordras stridshandlingar i stor skala för 
att slutgiltigt bryta motståndarens vilja att 
bjuda motstånd, måste andra aktörer efteråt 
kunna avropa militära resurser för åter-
uppbyggnad och bistånd vid humanitära 
insatser. Detta utesluter i viss omfattning 
utnyttjande av den mer offensiva, bekäm-
pande, delen av luftmaktens traditionella 
förmågespektrum; den tid är förbi när det 
ansågs rimligt att genomföra storskaliga, 
offensiva bekämpningsoperationer med 
luftstridskrafter i syfte att skapa maximal 
grad av förstörelse. Även om vissa scenari-
er i det samlade insatsspektrumet kan antas 
vara mindre sannolika under överblickbar 
tid, torde den framtida luftstridsmiljöns 
komplexitet likväl vara uppenbar, liksom 
behovet av tillgängliga och kompetenta 
stridskrafter med stor förmågebredd.

För svenska luftstridskrafter innebär 
ovanstående att de måste kunna sättas in 
nationellt i djupaste fred för luftrumsöver-
vakning, närvaromarkering och hävdande 
av den territoriella integriteten. De skall 
också kunna sättas in med kort varsel 
utanför Sveriges gränser i en mångfald 
av uppgifter, främst inom ramen för EU:s 
säkerhetsbyggande arbete men också på 

begäran av FN eller NATO. Detta ställer 
höga krav på interoperabilitet, det vill säga 
förmåga att samarbeta med luftstridskrafter 
ur andra länder. Utgående från maximen 
att ”man måste öva som man skall kriga” 
torde därmed inte längre kunna göras 
trovärdigt att det finns behov av specifika 
nationella lösningar; dubblerade metoder 
försvårar och fördröjer utbildningen och 
skapar förvirring i genomförandet med 
effektivitetsförluster som resultat. Den 
enda möjliga vägen framåt för svenska 
luftstridskrafter är sannolikt att fullt ut 
anpassa processer och procedurer för 
planering, ledning, genomförande och upp-
följning av luftoperationer till någon form 
av internationell minsta gemensamma 
nämnare. Detta kräver även ett klokt val 
av tekniska stödsystem, till exempel kom-
munikationssystem, för att säkerställa att 
Sverige kan utbyta information med alla 
tänkbara framtida samarbetspartners. Med 
tanke på att såväl EU som FN tillämpar 
NATO:s metodik för luftoperationer är 
denna utvecklingsväg den enda rimliga. 
För de flygande förbanden, liksom för 
huvuddelen av de markbundna funktioner 
som är direkt involverade i flygtjänsten, är 
denna transformation redan ett faktum. Det 
är därmed svårt att se behov för andra delar 
av luftstridskrafternas funktioner och för-
band att fortsätta tillämpa svensk, nationell 
metodik för luftoperativ verksamhet. 

Insatsmiljöns inverkan på infrastrukturen
Erfarenheter från olika internationella 
insatser under 1990- och tidiga 2000-talen 
visar att fördröjningar i den internationella 
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politiska beslutprocessen minskar möjlig-
heterna att insätta fredsfrämjande enheter 
i så god tid att konflikter kan kvävas i 
sin linda. I någon mån kan effekterna av 
ett sådant efterläge mildras genom att 
luftstridskrafterna utformas för att tidigt 
kunna omgruppera/-basera till aktuella 
områden. Detta torde innebära att förban-
den i allmänhet bör ha egna fordon för 
marktransporter och att all gränssättande 
materiel bör ha hög grad av mobilitet. Det 
räcker således inte med att materielen är 
flyttbar, omgrupperingar bör kunna göras 
relativt omgående. För omgrupperingar 
över längre avstånd måste relevanta trans-
portfartyg och -flygplan kunna disponeras. 
Utveckling av denna förmåga är idag 
redan igångsatt genom diskussionerna 
om anskaffning av stridsstödsfartyg och 
deltagande i en gemensam europeisk pool 
om tre C17-flygplan. 

I ett operationsområde eller dess närhet 
kan inte uteslutas motverkan mot personal 
och materiel. Därför är ett grundkrav att all 
personal har grundläggande soldatfärdig-
heter. Emellertid är det inte självklart att 
luftstridskrafternas markbundna förband 
och funktioner måste ha egna förbandsen-
heter för försvar av grupperingsplats. För 
detta torde finnas bättre lämpade förband 
ur markstridskrafterna som vid insatser 
modulärt och behovsanpassat kan tillfö-
ras luftstridskrafternas infrastrukturella 
förband. Denna observation torde vara av 

generell natur: I en begränsad försvars-
ekonomi är det sannolikt mest kostnadsef-
fektivt att förbanden i allmänhet fokuserar 
på utveckling av professionalism i den 
kärnförmåga som konstituerar deras ex-
istensberättigande. Den samlade krigfö-
ringsförmågan kan likväl uppnås genom 
att alltid tillämpa principen att operationer 
genomförs av behovsanpassat samman-
satta förband ur flera vapenslag.25

Vid en insats är det avgörande att flyg-
basförbanden tidigt kan komma på plats 
för att upprätta en mottagnings- och ur-
lastningsplats för styrketillväxt. En sådan 
funktion är i princip redan upprättad i de 
så kallade flygplatsenheterna26 som löser 
en av basbataljonernas två huvuduppgif-
ter (den andra är betjäning av flygande 
förband). Detta behov är till stor del löst 
genom utformningen av Basbataljon 08. 
Till skillnad mot de tidigare koncepten Bas 
90 och Basbataljon 85 (där förbanden var 
många och hade hög tillgänglighet men i 
princip var låsta till sina basområden) är 
antalet Basbataljon 08 litet. Istället har de 
rörligheten inbyggd i förbanden; gränssät-
tande materiel är lagrad på lastbilar och 
andra fordon som är möjliga att flygtran-
sportera med bland annat C-130 Hercules. 
Därmed ökar avsevärt möjligheten att 
snabbt omgruppera/-basera till lämpliga 
start- och landningsmöjligheter nationellt 
och internationellt.

För uthållighet över tiden erfordras 

25  Med sammansatta förband menas här förband ur flera typer av stridskrafter, det vill säga bland annat mark-, 
marin- och luftstridskrafter. 

26  Internationellt benämns dessa enheter APODs (Air Port Of Debarcation).
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säkra logistikflöden till och från depåer 
inom och utanför ett operationsområde. 
I sin tur kräver detta förmåga att skydda 
flygbasen för anfall såväl på marken som 
från luften. Även här kan diskuteras om 
inte flygplatsenheten huvudsakligen skall 
dimensioneras mot kärnförmågorna, 
det vill säga mottagning, klargöring och 
avlämning av flygplan, medan markför-
svaret i stor omfattning bör kunna lösas 
med behovsanpassat tillförda förband ur 
markstridskrafterna. För flygbasens förvar-
ning och skydd mot luftanfall kan ett flertal 
resurser användas, inte minst JAS 39 och 
ASC 890 som båda har utmärkta radarsys-
tem. För uthållighet över tiden torde dessa 
emellertid inte räcka till utan möjlighet bör 
finnas att tillföra markradar för låg- och 
höghöjdsspaning. Detta innebär att även 
strilsystemet bör utveckla expeditionär 
förmåga och avdela ett antal radarstationer 
för insatser med kort förvarning. Det kan 
även övervägas om inte obemannat flyg, 
till exempel i form av mini-UAV, bör 
tillföras strilförbanden för att säkerställa 
luft- och markövervakning samt förvarning 
av bas- och operationsområdena vid, inte 
minst, internationella insatser. 

Det måste även finnas komponenter som 
aktivt kan skydda ett basområde för anfall 
från eller genom luften. JAS 39 har själv-
klart denna förmåga men skydd av eget 
basområde är inte ett optimalt utnyttjande 
av ett fjärde generationens stridsflygsys-
tem. För uthållighet och flexibilitet i 
utnyttjandet av de flygande förbanden bör 
därmed även robotluftvärn disponeras för 
basförsvar. Häri ligger emellertid en in-

byggd intressekonflikt: dagens begränsade 
antal eldenheter kommer att behövas för 
punktskydd av ett flertal viktiga objekt. 
Det är därför inte självklart att skyddet 
av luftstridskrafternas basområden alltid 
kan ges högsta prioritet vid avvägning om 
robotluftvärnets bästa utnyttjande, särskilt 
inte vid simultana insatser nationellt och 
internationellt. 

Tänkbara insatser för den nordiska strids-
gruppen, och andra potentiella truppbidrag, 
kan emellertid innebära att svensk trupp 
måste gå i strid. Därmed förändras också i 
grunden förutsättningarna för hur svenska 
stridskrafter skall kunna lösa sina uppgifter 
med en rimlig grad av säkerhet. Behovet 
av förebyggande åtgärder i en operation 
blir särskilt uppenbart om baserings-
/grupperingsplatsernas behov av skydd 
mot luft- och markhot inte kan tillgodoses 
genom andra, i operationen bidragande, 
länders försorg. Så länge våra luftstrids-
krafter baserar/grupperar utanför det 
aktuella operationsområdet kan risknivån 
möjligen vara hanterbar. Emellertid kan 
det vara nödvändigt på grund av räckvid-
der, omloppstider eller dylikt att gruppera 
inne i operationsområdet. För att minimera 
friktioner på grund av konfrontationer 
med lokalbefolkningen torde därmed 
den relativa betydelsen av bland annat 
förbandens personsammansättning, språk-
kunskaper och professionella uppträdande 
öka, liksom förståelsen för de lokala och 
kulturella förhållandena i baserings- och 
insatsområdena. Chefens föredöme i detta 
avseende kan inte nog betonas. 

Även risken för vedergällningsaktioner 
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mot svenska intressen eller nyckelpersoner 
vid insatser bör beaktas. Även om insats-
förbandens personal har ett rimligt skydd 
mot olika typer av hot i insatsområdet 
kan inte uteslutas att deras familjer, eller 
andra individer vilkas beteende direkt el-
ler indirekt kan påverka insatsförbandens 
effektivitet, utsätts för olika typer av 
asymmetriska hot. Därför bör även finnas 
någon form av koncept för hur vedergäll-
ningsaktioner skall mötas, vare sig de sker 
i ett insatsområde eller i Sverige.27

Sammanfattningsvis konstateras att ut-
formningen av framtida infrastrukturella 
lösningar, för såväl nationell som interna-
tionella behov, bör ta sin utgångspunkt i 
ledstjärnorna enhetlighet, modularitet, rör-
lighet, förmågebredd, interoperabilitet och 
expeditionär förmåga.28 Härtill bör även 
betonas vikten av insikter i de kulturella 
faktorer och lokala förhållanden som råder 
i tänkbara insatsområden, liksom behovet 
att skapa ett rimligt personligt skydd för 
berörd personal och dem närstående. 

Inriktning i stort för framtida 
infrastrukturlösningar
Fram till nu, och sannolikt även framgent, 
har luftstridskrafternas viktigaste uppgift 

varit att skapa önskad grad av kontroll av 
luftrummet för att så långt möjligt säker-
ställa att den operative chefen har hand-
lingsfrihet med tilldelade förband oavsett 
konflikttyp, konfliktnivå eller geografisk 
arena. För att de flygande förbanden skall 
kunna genomföra såväl offensiva som 
defensiva luftstridsoperationer erfordras 
att även infrastrukturella förband och funk-
tioner kan verka i alla typer av konflikter 
och geografiska arenor.29

Det mest grundläggande kravet på fram-
tida infrastrukturella lösningar och förband 
torde därmed vara att förmågeutveckling 
sker utifrån ansvars- och likhetsprinci-
perna. Samma lednings-, lydnads- och 
ansvarsförhållanden måste kunna tillämpas 
i den dagliga verksamhet som vid insatser 
globalt; den som till vardags är förbands-
chef måste också vara det vid insatser. 
För enkelhet och kostnadseffektivitet bör 
organisation och metoder vara så lika som 
möjligt i hela insatsspektrumet från daglig 
förbandsproduktion och incidentberedskap 
till skarpa operationer internationellt.30

En konsekvens av ovanstående resone-
mang är att flygflottiljchefernas traditio-
nella roll blir alltmer diskutabel. Sedan 
lång tid tillbaka har fredsflottiljen inte 

27  Perspektivplaneringens årsrapport för 2007, Försvarsmakten 2007-05-15, 23 383:68474, k 2.4, s 34.
28  Dessa ledstjärnor beskrevs första gången i studien Arena Luft delrapport 2006, Svenska expeditionära 

flygstridskrafter, men citeras här från ”Luftarenans framtida insatsmiljö och sätt att strida”, opublicerad 
PM, Försvarsmakten, FÖRBE FV, 2006-05-29.

29  Fritt efter ”Luftarenans framtida insatsmiljö och sätt att strida”.
30  Ibid.
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haft någon tydlig roll i krigsorganisatio-
nen. Från och till har de varit depåer, med 
fredsflottiljchefen som chef i krigsorgani-
sationen. Under andra tider har flottiljche-
ferna inplacerats som rådgivare i flygkom-
mandostaben eller som insatsbeordrande 
chefer i strilbataljonernas ledningsstab. 
Även om flottiljorganisationen har varit, 
och är, en kostnadseffektiv och rationell 
lösning för den dagliga förbands- och flyg-
tidsproduktionen är det svårt att förorda 
en lösning där flottiljen vid insatser tillåts 
utgöra en extra ledningsnivå mellan den 
flygtaktiska stabens ledningsscentral (Air 
Operations Centre, AOC) och insatsför-
banden. En alternativ lösning för framtiden 
kan i stället vara att flottiljchefen, i paritet 
med motsvarande strukturlösning inom 
NATO, är Base Commander med ansvar 
för att ge insatsförbanden erforderligt 
logistik- och administrativt stöd, utgöra 
lokal samordnare och fungera som samver-
kanskanal mot det civila samhället. För att 
ytterligare tydliggöra vikten av bibehållet 
fokus på kärnförmågorna bör rekrytering 
huvudsakligen ske mot insatsförbandens 
behov. Strukturen måste härutöver vara så 
utformad att särskilt framstående officerare 
uppfattar karriär- och utvecklingsmöjlighe-
terna via/i insatsförbanden som merattrak-
tiva än andra alternativ.

Utvecklingen av Basbataljon 08 mot 
de nya behoven har resulterat i ett rör-
ligt, modernt utrustat förband med god 
förmåga till insatser med kort förvarning 
i såväl nationella som internationella 
miljöer av varierande komplexitetsgrad. 

Basbataljon 08 torde därmed tillsammans 
med de övergripande ledstjärnorna kunna 
tjäna som förebild för utvecklingen i stort 
av luftstridskrafternas infrastrukturella 
förband. Överfört på övriga systemdelar 
av luftstridskrafternas infrastruktur skulle 
dessa ledstjärnor kunna ha följande prin-
cipiella innebörd: 

• För att innehålla kravet på interop-
erabilitet bör infrastrukturella förband 
och funktioner kunna verka i alla natio-
nella och internationella sammanhang 
utan föregående anpassning av förbandets 
processer, procedurer, produkter eller 
tekniklösningar. Med hänsyn till det höga 
stridstempot i tredje elementet samt behov 
av samordning med andra militära eller 
civila funktioner bör härutöver utvecklas 
gemensam metodik, mot vilken utveck-
lingen av det infrastrukturella teknikstödet 
kan optimeras. 

• Modularitetskravet innebär att in-
frastrukturella förband och funktioner 
bör vara så uppbyggda och organiserade 
att ett valfritt antal (del-)förmågor, inklu-
sive tekniklösningar, skall kunna avdelas 
och sammansättas i behovsanpassade 
konstellationer för att lösa kända och/el-
ler nya uppgifter. Detta bör kunna ske 
inom förbandets eller funktionens hela 
förmågespektrum. Hela eller moduler av 
förbandet/funktionen bör parallellt och 
samtidigt kunna verka nationellt och in-
ternationellt. 
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• Kravet på förmågebredd innebär att 
förband och funktioner bör ha inbyggd 
kunskap om samtliga uppgifter som de 
kan åläggas att utföra, men att de inled-
ningsvis kan tillåtas ha förmågefokus på 
genomförande av sådana kärnförmågor 
som de dimensionerats emot. Förband 
och funktioner bör emellertid ha sådan 
inbyggd flexibilitet att fokus kan skiftas 
när taktisk-operativa krav och behov så 
erfordrar. Breddkravet innebär däremot 
inte att de behöver dubblera förmågor 
som kan utföras av andra enheter inom 
Försvarsmakten eller totalförsvaret.

• Enhetlighetskravet innebär att förban-
det eller funktionen, där så är möjligt, har 
en infrastruktur inklusive tekniklösningar, 
utbildningsnivå och organisation som med-
ger att ingående operatörer kan medverka i 
lösandet av huvuddelen av förekommande 
uppgifter. Operatörspersonalen bör, med 
endast en kortare föregående komplette-
ringsutbildning, kunna rotera mellan samt-
liga i förbandet ingående plattformar. Detta 
innebär att operatörsplatser/-funktioner 
skall ges i huvudsak likvärdig utformning 
och funktionalitet. 

• Kravet på expeditionär förmåga 
definieras i termer av beredskapstid. Som 
allmän inriktning bör gränssättande delar 
av förbanden och funktionerna kunna 

påbörja avmarsch mot beordrat gruppe-
rings-/baseringsområde inom tio dagar. 
Övriga delar bör kunna insättas efter 30 
dagar.31 Behovssammansatta moduler av 
förbandet bör kunna verka i princip direkt 
vid ankomst. Förbands- eller funktions-
delar med tio dagars beredskap bör vara 
fullt operativa inom två dygn. Förbandets 
teknikstöd måste därför vara mobilt. I den 
mån utgångsgruppering/-basering sker i 
fasta anläggningar ovan eller under jord 
bör gränssättande materiel kunna medtas 
vid omgruppering/-basering.

För att närmare belysa vad nämnda ram-
faktorer skulle kunna innebära vid utform-
ning av moderna infrastrukturella förband 
eller funktioner kan till exempel ett fiktivt 
strilförband konstrueras av idag befintliga 
och planerade typförband. En sådan fiktiv 
enhet – ett Air Command and Control 
Element (ACCE) – skulle kunna utgöra 
den nationella strilbataljonens insatsför-
band och ha till huvuduppgift att bidra 
till lednings- och informationsöverläge 
i nationella, regionala, europeiska och 
globala sammanhang. Huvudsakligt fokus 
är ledning och understöd av striden i det 
tredje elementet på lägre taktisk nivå.32 
ACCE kan bestå av fasta och rörliga stril-
centraler, fasta och rörliga sensorförband, 
samt flygande sensorförband. Operatörerna 
är multi-role officers (MRO), det vill säga 

31  Detta resonemang utgår från antagandet att de delar av förbanden eller funktionerna som har beredskaps-
graden R10 (vilket skall uttydas som ”beredd omgruppera inom tio dagar från order”) består av anställd 
personal, medan R30-delarna (erfordrar kontraktsskrivning) kan bemannas både med anställda och värn-
pliktiga. Med tanke på förbandens profil torde R90 (villighetsförklaring) inte vara aktuellt.
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utbildade att verka i förekommande ope-
ratörsmiljöer.

Som framgår av illustrationen är förban-
det uppbyggt med troppar och plutoner 

som minsta operativa enheter (MOE34) och 
med olika beredskapsgrader. Insatstiderna 
för olika MOE bör kunna förändras i någon 
form av rotationssystem. Av dessa funk-

32  Uttrycket ”lägre taktisk ledning” används här genomgående för att beskriva den tidigare svenska lednings-
nivån ”stridsteknik”. Anledningen är att motsvarande ledningsnivå finns men saknar uttryck i internationell, 
västerländsk, nomenklatur. Omvänt har begreppet ”taktik” sedan länge använts i dagligt tal inom de svenska 
luftstridskrafterna för att beskriva företeelser på den stridstekniska nivån.

33  ”EW & C2” står för Early Warning and Command and Control, varmed avses efterföljarna till dagens 
StriC. Med Sensor Units avses markbaserade sensorer, främst radarstationer, för hög- och låghöjdsspaning. 
”AEW & C” betyder Airborne Early Warning and Control och avser flygande strilradarenheter. Med ”IS-
TAR UAV” menas Information, Surveillance and Tactical Reconnaissance, Unmanned Aerial Vehicles, det 
vill säga obemannade luftfarkoster för informationsinhämtning, övervakning och taktisk spaning. ”High” 
respektive ”Low” avser höghöjds- resp låghöjdsradar.

Figur 3 – Principskiss Air Command and Control Element33
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tionsmoduler kan relativt enkelt skapas 
behovssammansatta insatsförband. För-
bandet bör dimensioneras mot förmåga att 
bidra till eget lednings- och informationsöv-
erläge, enskilt eller som en del i en större, 
multinationellt sammansatt, koalition. 
Detta innebär att ACCE kan ges i uppgift 
att medverka i övervakning av luftrum, 
skydd av verksamhet eller objekt i luften, 
kontroll av luftrum och bekämpning av 
luftstridskrafter. I andra hand kan det också 
bidra till övervakning av maritimt territo-
rium, övervakning av informationsarenan, 
strategisk bekämpning, stöd till polis, tull 
och kustbevakning samt vidmakthållande 
av beredskap.

Förbandets viktigaste uppgift, oavsett 
konfliktnivå och -typ, bör vara att bidra 
till etablering och vidmakthållande av 
önskad grad av kontroll av luftrummet. 
ACCE genomför därvid luftrumsövervak-
ning och stridsledning, samt understöd av 
egna luftstridskrafter i hela spektrumet av 
typinsatser, från enstaka spanings- och 
jaktföretag från hemmabas för territoriell 
integritet i fred, via understöd av jakt-, 
attack-, spanings-, signalspanings- och 
transportflygföretag inom ramen för en 
större offensiv operation, i en fredsfräm-
jande koalition, till större operationer i 
närområdet för försvar av Sverige. Samti-
digt som förbandet ACCE har tyngdpunkt 
på de ”nya” tänkbara uppgifterna har det 

också förmågan att bidra till lösandet av 
traditionella luftförsvarsuppgifter i fred, 
kris och krig inklusive de ”nya” hoten i 
form av bland annat luftburen terrorism.

Motsvarande exempel torde kunna 
utarbetas för andra infrastrukturella för-
band och funktioner. Även om detta fall 
beskriver ett fiktivt förband ger det en fing-
ervisning om de faktiska möjligheterna att 
skapa potenta infrastrukturella lösningar, 
även i en begränsad försvarsekonomi, 
genom tydliga strategiska ledstjärnor för 
utvecklingen och kreativt tänkande. Det 
antyder också att rekryteringsbasen för 
de infrastrukturella förbanden eventuellt 
kan behöva ändras. Även om någon eller 
några berganläggningar behålls framgent 
av flexibilitets- och redundansskäl, innebär 
framtida infrastrukturlösningars expedi-
tionära karaktär att personalen inte kan 
garanteras att få bo på en viss plats under 
hela sin militära karriär, bara för att den 
har sökt sig till ett visst förband. 

Slutord
Denna årsredovisnings analys understryker 
återigen att kampen om kontrollen av luft-
rummet är luftstridskrafternas viktigaste 
uppgift. Även om de tänkbara uppgifterna 
är förändrade, liksom i någon mån luftkri-
gets natur, kommer beslutsfattande led-
ningsnivåer att framställa krav och behov 
av förmåga att med luftstridskrafter skapa 

34  En djupare diskussion kring bland annat MOE kan återfinnas i ledamoten Anderbergs inträdesanförande, 
se ”Strategi för svenska flygstridskrafter: Stor förmågebredd och expeditionära förband” i KKrVAHT 2. 
häftet 2007, s 3-20.
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effekter nationellt och internationellt. För 
att luftstridskrafternas infrastruktur skall 
kunna utgöra en mer möjliggörande än 
begränsande faktor behöver därmed dess 
definition, utformning och bästa utnytt-
jande bli föremål för diskussion.

Den aktör som uteslutande väljer statiska 
infrastrukturella lösningar begränsar sina 
möjligheter att effektivt lösa de uppgifter 
som kan komma att ställas. Framtida luft-
stridskrafter bör till sin natur därför vara 
interoperabla, expeditionära, modulära, 
enhetliga och förmågebreda. Detta kan inte 
tillåtas gälla enbart flygande systemkom-
ponenter; för att luftstridskrafternas ef-
fektuttag skall kunna optimeras måste alla 
systemdelar ha dessa grundegenskaper.

I takt med att svenska luftmaktsresurser 
successivt utvecklas mot de nya behoven 
erfordras också en revision av våra strate-
gier och teorier för insatser. Tillgängliga 
resurser torde knappast medge att svenska 
luftstridskrafter över tiden vidmakthåller 
full operativ förmåga inom luftmaktens 
fulla förmågebredd. Det är sannolikt att 
vi måste välja ett antal förmågor att foku-
sera utvecklingsarbetet emot, dock utan 
att tappa förmågan att byta fokus genom 
bibehållen kunskap och grundläggande 
färdigheter inom hela den möjliga förmå-
gebredden. För bibehållande av största 
möjliga förmågebredd i given ekonomisk 
ram torde därmed ett imperativ för svenskt 
vidkommande vara en generell strävan att 
utveckla resurser och förband med multi- 
eller omnifunktionsförmåga. Redan idag 
kan vi se framgångsrika ansatser till en så-
dan utveckling i JAS 39 inbyggda förmåga 

att verka i en mångfald av uppgifter och 
roller. Detta måste även tillåtas få vara en 
ledstjärna för utveckling av luftstridskraf-
ternas markbundna systemkomponenter. 

Den fortsatta utvecklingen av militär-
teori för luftkrigföring måste i större grad 
än hittills beakta infrastrukturens möjlig-
görande och begränsande inverkan. De 
infrastrukturella funktionerna bör således 
bättre inordnas i, och betraktas som en del 
av, huvuduppgiften ”luftunderstödsopera-
tioner”. Även om de som utvecklar svenska 
luftstridskrafters framtida förmågor inte 
behöver känna sig bundna till dagens 
västerländska syn på hur luftkriget skall 
utkämpas, torde våra samlade möjligheter 
att skapa önskade effekter underlättas av 
en mycket långtgående harmonisering till 
NATO:s doktriner för luftoperationer. 

Det nya möjliga uppgiftsspektrumet 
torde kräva ytterligare forskning och debatt 
kring hur svenska luftstridskrafter bäst 
skall nyttjas. Till exempel saknas idag på 
den strategiska krigföringsnivån en idé-
bild för vilka internationella insatser som 
luftstridskrafterna skall engageras i. Härtill 
kan fogas att teoribildningen för strate-
giska insatser med svenska luftstridskrafter 
är närmast obefintlig, denna uppdragstyps 
nära kopplingar till manöverkrigföringen 
till trots. 

I en tid som vår, där resurstillgången 
är så knapp att kvantiteten riskerar bli en 
kvalitet i sig, är det ineffektivt att enbart 
nyttja kvalificerade militära maktmedel 
som stridsflyg-, robotluftvärns-, bas-, 
stril- och sambandssystem för defensivt 
luftförsvar av svenskt luftrum. Tidigare 
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axiom om luftstridskrafternas enda, bästa, 
utnyttjande i luftförsvarsrollen kan inte 
längre tillåtas vara allenarådande. I vår glo-
baliserade värld, där händelser långt bort 
på mycket kort tid kan påverka svenska 
värde- och vitala intressen,35 behövs mer 
än någonsin militära och andra maktmedel 
som snabbt kan sättas in för att bidra till 
att förvarna, avhålla, förhindra, kontrol-
lera, dämpa, försvara, evakuera, skydda, 
avsluta och återuppbygga oaktat var och 
när konflikthärdar uppstår.36 

Sammantaget uppfattas dock luftstrids-
krafterna, liksom Försvarsmakten i stort, 
vara inne i en utvecklingstid som inrymmer 
fler möjligheter än problem. Med strate-
giska ledstjärnor för utvecklingen i stort, 
fokus på insatsförbandens kärnförmågor 
och kreativa lösningar torde luftstridskraf-
terna även framgent – också vid reducerade 
försvarsekonomiska nivåer – vara fullt 
kapabla att framgångsrikt bidra till skyddet 
av svenska nationella intressen.

35  Med värdeintressen avses internationell fred och säkerhet samt efterlevnad av de universella normerna. 
Vitala svenska intressen är territoriell integritet, funktionell integritet, social och politisk säkerhet samt 
ekonomisk säkerhet. Denna indelningsgrund, den så kallade intressemodellen, utvecklas ytterligare i 
Perspektivplaneringens årsrapport för 2007, k 2.2, s 17-18 samt bilaga 2, s 1-5.

36  Nyckelorden beskriver de effektkrav statsmakterna förväntar sig att Försvarsmakten skall kunna bidra till 
inom ramen för samhällets samlade förmåga. Se vidare Perspektivplaneringens årsrapport för 2007, k 
2.2, s 15-16 samt bilaga 2, s 7-9.
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Summary

Future Developments in Air Power Infrastructure- A Few 
Thoughts

Annual Report presented to the Royal Swedish Academy of War Sciences, Air 
Force Section, on 12th June 2007 by Lieutenant Colonel Jan Reuterdahl

Current national requirements call for 
Swedish air power to be capable of engag-
ing independently or in coalitions in a va-
riety of missions and tasks, at home as well 
as abroad. Therefore, all parts of the Air 
Force’s system-of-systems solution need 
to be inherently mobile and have rapid 
reaction capabilities. These requirements 
are also applicable to developments in air 
power infrastructure. Static national solu-
tions are no longer a realistic alternative 
when trying to optimise the efficiency of 
the Air Force’s fighting units in the air war 
environment of today and tomorrow.

For the restructuring of Swedish air pow-
er infrastructure, the report proposes that 
all units should be expeditionary in nature 

and fully interoperable with NATO and 
the EU. Units should also have a modular 
design to make possible contributions to 
the exact capabilities needed in joint and 
combined operations. 

The report concludes that future Swed-
ish air power should be fully capable of 
contributing both to the defence of national 
interests at home and overseas, given that 
developments in air power are supported 
by consistent strategic guidance and focus 
on core capabilities. However, a prerequi-
site for successful air power infrastructure 
developments is an increased focus on its 
enabling as well as its disabling effects on 
air warfare. 


