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denna artikel analyserar den svenska 
utvecklingen av luftmakt 2012. Luft makts
utveck ling innehåller långsiktiga investe
ringar som påverkar hela försvarsområdet. 
Enligt nuvarande politiska inriktning, av 
förmågeutvecklingen ska För svarsmakten 
i första hand dimensioneras för att kunna 
verka i Sverige och dess när område.1 Det 
har gjort att flygstridskraf ternas utveckling 
hamnat i debattens cent rum. 

Några frågeställningar som lyfts fram 
i artikeln: Vad säger försvarsmakten att 
man vill göra med luftmakt, hur vill man 
kunna använda den i framtiden. Finns ris
ken att försvarsmakten hamnar i framtida 
doktrinära problem med anledning av en 
splittrad utveckling mellan krav på natio
nell och samtidigt internationell förmåga? 

Den svenska vägen
Den svenska doktrinen har saknats i ned
tecknad form fram till publiceringen av 
doktrin för luftoperationer 2005. En be
skrivning av vad som kan anses vara den 

svenska tillämpningen av luftmakt, un
der större delen av 1900-talet, återfinns i 
överstelöjtnant Tommy Petterssons upp
sats avseende den svenska luftmaktsdok
trinen 1958–1966. Där beskriver han flyg
vapnets tydliga inriktning, likt den övri
ga Försvarsmakten, på invasionsförsvaret. 
Flygvapnet prioriterade främst de initiala 
skedena av en invasion och påtalade ofta 
exempelvis behovet av att möta överras
kade attacker, kuppförsvar och överskepp
ningen av sovjetisk trupp som viktiga.2 
Således kan man uppfatta att Sverige histo
riskt tagit ställning för en strategiskt defen-
siv luftmakt. Denna doktrin syftade till att 
flygstridskrafter skulle vara en självständig 
del i invasionsförsvaret i syfte att möta en 
angripare tidigt och efterhand genomföra 
strid inom eget territorium. Fokus inom 
den strategisk defensiva teorin är i första 
hand luftförsvaret, därefter spanings och 
attackförmåga mot sjömål för att avslut
ningsvis och vid gynnsamma tillfällen ock
så anfalla markmål.3
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Abstract

The development of Swedish airpower contains longterm investments that affect the air 
force, as well as the entire defence force. This article aims at studying the Swedish military’s 
strategic papers with regard to its future development of airpower. The article has been 
conducted through a qualitative research of documents and is using a main airpower theory 
and capabilities as the analytical tool. The result can be summarized in that there are different 
air power theories in the strategic documents. There is mainly a twofold strategy based on a 
national nonalliance defence concept focusing on cooperation as well as a modern western 
expeditionary airpower theory. The article also shows an airpower development which 
focuses on traditional capabilities and may in some ways lack the means for facing possible 
future demands. However, based on the results, Swedish airpower will still be a major power 
instrument in the future. 
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Efter berlinmurens fall 1989 och med
lemskapet i Eu 1995 har uppgifterna till 
försvarsmakten ändrats på ett unikt sätt.4 
Det som står i gällande doktrin för lufto
perationer från 2005 är något helt annor
lunda än den tidigare strategiskt defensiva 
inriktningen. 

Inriktningen från 2010
Den svenska luftmaktens möjlighet till att 
kunna verka kris/krigsavhållande i närom
rådet grundar sig på offensiva men främst 
defensiva förmågor. För att skapa ömsesidi
ga beroenden med olika aktörer, men ock
så väga upp förmågebrister, eftersöks alla 
typer av sammarbeten utom medlemskap 
i en militärallians. Alla åtgärder ska stödja 
ett konfliktdämpande strategiskt defensivt 
agerande med luftmakt. Den strategiska 
kombination av luftmaktsförmågor som 
ska verka både förtroendeskapande och 
avskräckande består av bl a insatsberedda 
förband, ett utvecklat och skyddat flygbas-
system, ett redundant ledningssystemen, 
det rörliga luftvärnet och attackförmågan 
på djupet av operationsområdet. Centralt 
för luftmaktens utveckling är betydelsen 
av sammarbeten men även interoperabili
tet för att skapa så nära band med västliga 
aktörer som möjligt. Målsättningen tycks 
vara att kunna samoperera i syfte att lösa 
både den strategiskt defensiva inriktningen 
likväl som att kunna hävda svenska intres
sen globalt. I syfte att uppnå de säkerhets
politiska målsättningarna återfinns både 
teoribildning ur ett strategiskt defensivt 
och ett modernt expeditionärt luftmakts
perspektiv i utvecklingsplanerna.

Undersökningens resultat
Det teoretiska ställningstagandet för fram
tidens luftmakt är tudelat. Förmågorna ska 

utvecklas utifrån de krav som närområdets 
operationsområde skapar samtidigt som 
krav att kunna ingå och även kunna leda 
sammansatta flygförband är formulerade. 
Samarbeten kring plattformsutveckling, 
övningar, logistik och gemensamma ut
bildningsprogram kan utläsas vara åtgär
der som Sverige vidtar inom den kontex
ten. I nuläget saknas operativa samarbeten 
förutom inom strategisk transport och ett 
begränsat utbyte av luftläge. Detta resulte
rar i att det föreligger en osäkerhet kring 
effekterna av operativa samarbeten, vilket 
ytterst leder till ökade krav på att utveckla 
förmågor självständigt.

Resultatet av det tudelade ställningsta
gandet stöds av slutsatserna från studie av 
förmågeutvecklingen. Denna spänner över 
en bred traditionell förmågebas. Det finns 
inget återfunnit stöd för en förmågeutveck
ling som syftar till att på nya sätt möta fram
tidens uppgifter och hot.5 En del av möjli
ga förmågor att möta framtiden återfinns 
inom Försvarsmaktens utvecklingsplan 
(FMUP) och flygvapnets utvecklingsplan 
(FVuP) under respektive forskningskaptiel. 

6 Det innebär att det ännu är en bit kvar 
innan dessa kan omsättas till reella förmå
gor. Slutsatsen blir att ytterligare samarbe
ten kommer krävas för att möta framtiden 
då kostnaderna, för t ex missilförsvar eller 
rymdbaserade vapen, sannolikt inte ryms i 
en prolongerad försvarsbudget.

Framtida konsekvenser
Centralt för en framgångsrik verkan med 
flyginsatser är att Försvarsmakten uppvä
ger antalsunderlägsenhet med taktisk och 
teknisk överlägsenhet.7 En slutsats blir då 
att de lägre nivåerna av kontroll av luftrum
met kommer att vara mindre relevanta vid 
försvar mot väpnat angrepp. Anledningen 
till det är att utnötningsfaktorn med hänsyn 
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till framtidens antal plattformar, vilket 
forskaren Richard P Hallion också beskri
ver, blir för hög i lägre nivåer av kontrol
len av luftrum.8 Tanken som fanns under 
det kalla kriget, gällande marginaldoktri
nens betydelse för luftförsvaret, återfinns 
inte i dokumenten.9 Det begränsade väp
nade angreppet och krigsskådeplatsen pla
neras hamna på svenskt territorium eller i 
det direkta närområdet. Det kan uppfattas 
vara en paradox att nu när invasionsho
tet är borta, ökar osäkerheterna kring vem, 
om, när och i vilken form militärt stöd kan 
komma. Ett uttryck för den osäkerheten 
återfinns i försvarsmaktens perspektivstu
die (PerP):

Operativ förmåga att ge och ta emot mili
tärt stöd ska vara förberedd och planlagd 
i Försvarsmaktens operations och insats
planer i syfte att Försvarsmakten uppfat
tas som trovärdig när politiska beslut fat
tas om att ge och ta emot militärt stöd.10 

Den svenska luftmaktsprincipen blir där
med att man ska verka krigsavhållande till 
den punkt då svenskt luftherravälde utma
nas. Omedelbart vid den punkten, förut
satt att hotet utgörs av ett möjligt väpnat 
angrepp, ska luftmaktsförmågorna kunna 
skyddas för att snarast därefter ingå i en 
västligt baserad styrkeuppbyggnad. Detta 
är kanske huvudanledningen till att ett tu
delat teoretiskt ställningstagande görs. 

För utvecklingen av främst strategisk at
tack och övervakning/spaningsförmåga le
der det delade teoretiska ställningstagandet 
till att definitionen av Sveriges närområde 
och tänkta operationsområden blir avgö
rande. Om gränserna för närområdet går 
runt det fria lufthavet i Östersjön och res
pekterar territoriella gränser blir områdets 
operativa djup begränsat. Skulle däremot 
operationsområdet flyttas ut till de avstånd 
varifrån en motståndare direkt kan verka 

mot Sverige ökar avstånden avsevärt. Ett 
definierat operativt påverkansdjup blir en 
dimensionerande faktor att ta hänsyn till 
vid förmågeutvecklingen av samtliga sys
tem. Svaren på vad som avses med lång
räckviddiga vapen och sensorer förblir 
obesvarade i de öppna dokumenten vilket 
leder till tolkningsbara och flytande förmå
geutvecklingsplaner. 

utvecklingen av offensiva förmågor för 
luftmakt kan sammantaget sägas ha tre 
syften i framtiden. Det första är interope
rabilitetskrav och tanken på medverkan 
i kollektiva uppgifter under FNmandat. 
Det andra är förmåga att möta en motstån
dare över fritt hav eller angränsande land
gräns med ett maxavstånd beroende på ak
tuellt vapensystems räckvidd. Det tredje är 
användning av offensiva vapen för återta
gande av förlorat territorium. Förmågan 
till strategisk attack i en reguljär konflikt 
är därmed avhängig resultaten av försvars
planeringen och förväntat påverkansdjup. 
Planeringen bör ge svar på var gränserna 
går för svensk luftmakts uppgift och vil
ket behov som behöver fås från tredje part. 
Intill dessa resultat presenteras råder otyd
lighet mellan förmågeutvecklingen och det 
doktrinära tänkandet.

Huruvida ett tudelat teoretiskt ställ
ningstagande och ett i huvudsak traditio
nellt förmågeutvecklingsprogram kommer 
att vara effektiva för att möta olika fram
tida uppgifter och ekonomiska realiteter 
återstår att se.

Vidare konsekvenser och 
reflektioner
Om utvecklade nationalstater, likt Sverige, 
upplever att eget territorium kan bli ho
tat av en högteknologisk motståndare, så 
kommer sannolikt utvecklingen för luft
makten att koncentreras till att möta dessa 
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hotbilder.11 Sättet att möta hot varierar, 
men allians är ett av de vanliga sätten för att  
säkerställa säkerhetspolitiska mål. Det som 
historiskt och fortfarande skiljer ut Sve  
rige från huvuddelen västliga nationer är 
dess starka vilja till alliansfrihet, en led
stjärna som även återfinns i Försvarsmak- 
tens utvecklingsdokument. Eumedlemska
pet, har genom Lissabonfördra get, öppnat 
för en ny samarbetsmöjlighet som ock så 
återfinns i utvecklingsdokumenten. Förmå-
gan att ge och ta emot stöd även militärt 
innebär en stor förändring av säkerhets
politiken. Försvarsmakten bygger upp en 
förmågebas som liknar den västliga men 
samtidigt är den kopplad till det strate
giskt defensiva synsättet att självständigt 
och utan stöd kunna försvara landet. För
svarsmakten behöver utvecklas för att kla
ra både och, både genomföra självständig 
strid och genomföra operationer tillsam
mans med andra. Några direkt utpekade 
förmågor, konkreta eller detaljerade be
skrivningar av hur detta ”utifrån komman
de stöd” ska påverka luftmakten, kan inte 
återfinnas i utvecklingsdokumenten. På fle
ra ställen redovisas olika initiativ, främst 
avseende det nordiska samarbetet, gällan
de övning och utveckling men oftast avslu
tas varje förslag med en hänvisning till den 
nationella särarten eller det egna besluts
behovet. Detta leder till en osäkerhet kring 
konsekvenserna av de nya säkerhetspolitis
ka inriktningarna.

Det finns en risk att luftmakt trots sin 
doktrinära bild av att vara flexibel, rörlig, 
mångsidig och ha responsförmåga,12 ut
vecklas till att svara upp mot alltför bre
da politiska målsättningar. Risken ligger 
i att man försöker möta alla krav på in
satsförmåga mer än vad ekonomin tillåter. 
Små nationer som Sverige svarar med att 
utveckla mindre serier av plattformar, vil
ket i sin tur minskar uthålligheten att mö

ta ”andra vågens” krigföring. behovet av 
luftmakt kommer sannolikt att öka men 
samtidigt bli allt mer kontroversiell då sto
ra luftmaktsnationer ställer krav på volym, 
högteknologi och interoperabilitet. 

jon Andreas Olsen skriver att mindre 
länder i Europa inte har råd att täcka he
la luftmaktsspektrat av förmågor.13 Priori
teringen av stridsflyg har gjort att en oba
lans har uppstått för de betjänande delarna 
av luftmakten såsom bassystem och strids
ledning. En tänkvärd formulering kring 
förmågor och handlingsfrihet återfinns i 
PerP; ”om inte Sverige ingår i militär al
lians eller alliansliknande samarbeten be
hövs en fortsatt bred nationell militär för
måga. En bred förmåga skapar en grund 
för handlingsfrihet”.14 Det finns en risk i 
den skrivningen att förmågorna blir för 
breda och innehar för låga volymer, vilket 
kan motverka både egen försvarsförmåga 
och attraktionskraften för samarbetspart
ner. Tänkvärt är att om ingen har råd till 

”fullbreddsluftmakt”, vem vågar då först 
rollspecificera sig och sammarbeta om öv
riga förmågor, särskilt med ett alliansfritt 
land som Sverige?

utvecklingsdokumenten talar om vilka 
uppgifter som förväntas och vilka resurser 
som sannolikt kommer att finnas för fram
tidens luftmakt men ett intressant svar för
blir dolt på frågan: Vad behöver Sveriges 
luftmakt få stöd med, och vilket stöd kom
mer/behöver ges i händelse av en kris/an
greppssituation i närområdet?

Fm bör därför överväga skrivningar i 
kommande utvecklingsdokument som tyd
liggör materielanskaffningens mening och 
koppling till den luftmaktsteoretiska tan
ken för framtiden. Ett sådant resultat kan 
sedan användas i spel och utbildning men 
kanske främst i kommunikationen med de 
parter som man förväntas kunna få stöd av 
i en krissituation i närområdet. Om man 
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på ett tydligare sätt uttrycker vilka förmå
gor som man förväntar sig stöd med, är det 
möjligen lättare att utbilda och öva perso
nal, krigsplanlägga samt uppnå ökad ratio
nalitet och förmåga. Några exempel som 
denna uppsats kan peka på efter analysen 
av de centrala utvecklingsdokumenten är 
otydlig utveckling inom områdena:

• Närskydd för att möta asymmetriska 
hot från/genom luften.

• Baseringsmöjligheter i närområdet 
med förhandslagringsmöjligheter.

• Verkan mot långskjutande missiler 
och robotar.

• Operativ transportförmåga.

• Långräckviddig attackförmåga på dju
pet av en motståndares territorium.

• Yttäckande vapen mot t ex en rörlig 
mekaniserad motståndare.

• Uthållig spanings- och övervaknings
förmåga av ett operationsområde.

• Långräckviddiga förvarningssystem 
(över 1 000 km).

• Integrerat luftförsvarssystem med bred 
täckning och lång räckvidd (över 400 
km).

• Uthålliga verkanssystem till stöd för 
mark och sjöstridskrafter. 

• Skydd mot rymdbaserade system.

Avslutning
Sammantaget uppfattas det finnas tre olika 
krav på framtidens luftmakt. Den ska kun
na möta ”första vågens” konflikter motsva
rande nuvarande krigföring i Afghanistan. 
Dessutom ska den avskräcka och agera 
inom ett angivet territorium, d v s det som 
hela ”andra vågens” konflikter innebär. 
Därtill måste den fungera i den ”tredje vå
gens” mångfacetterade miljö av terrorism, 

informationsoperationer och alltmer öka
de krav på snabbt utvecklade förmågor. 
Ofta kommer kraven sannolikt att kunna 
kombineras, om inte uppstår en situation 
där luftmakten inte kan uppfylla alla för 
stunden rådande politiska krav. balansen 
behöver inte bestå i ökad ekonomisk till
delning, utan det är möjligen viktigare att 
den politiska och militärstrategiska nivån 
har en kunskapsnivå rörande vilken luft
maktsteori som är vald. 

Niklas magnusson ger en bild i sin upp
sats av att den politiska nivån i Sverige 
är enig rörande hur Försvarsmakten ska 
användas som säkerhetspolitiskt instru
ment. Men samtidigt ger han uttryck för 
en bild av att abstraktionsgraden kring 
försvarsförmågorna är för hög.15 De po
litiska tidsbegränsade inriktningarna till 
Försvarsmakten som just nu gäller fram 
till 2014, gör det svårt att se bortom den
na tidsperiod. Planeringen får ske med an
taganden vilket i grunden är en risktagning 
då förmågor kan utvecklas i fel omfattning, 
tid eller riktning. Ekonomiska förhållan
den, resultatet av försvarsplaneringen och 
operativa samarbeten blir dimensioneran
de och påverkar vilken väg förmågeutveck
lingen kommer följa. 

Om Sverige kan sammanfoga kraven och 
samtidigt ha en homogen uppfattning om 
vad luftmakten ska utvecklas mot, kom
mer man också att kunna hålla undan mot
stridiga förmågekrav. Detta skulle innebä
ra en ekonomiskt hållbar utvecklingsplan 
utifrån ett luftmaktsteoretiskt ställningsta
gande. Det omvända vore en farlig risktag
ning för framtiden. 

Den kanske viktigaste slutsatsen är att 
även för tiden 2020 och fram mot 2040 
kommer den traditionella modellen för att 
utveckla luftmakt att finnas kvar i Sverige. 
Den kommer dock inte hindra de nationer 
eller aktörer som har förmågan att använ
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da en strategi som kunskapssamhället och 
dess teknik medger på ett banbrytande sätt. 
Sverige bör därför lära läxan efter 11 sep
tember 2001, då en icke traditionell luft
maktsstrategi användes mot ett traditio
nellt system. Förmågan att tänka fritt och 
brett för den framtida användningen av 

luftmakt bör därför säkerställas genom vi
dare forskning. 

Författaren är studerande vid joint 
Command & General Staff Course, baltic 
Defence College. 
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