
nr 4 oktober/december 2021

208

vid ett studiebesök i Saabs fabrik i Lin
köping på senhösten 2015 förklarade dåva
rande vd för Saab, Håkan Buskhe, företa
gets planer på att leverera Gripens Eversion 
till svenska flygvapnet 2018, varvid han var 
noga med att poängtera att kostnaderna för 
Gripen skulle förbli lägre än för andra strids
flygplan, när det gäller både inköp och drift. 
En viktig förklaring till det uppgavs vara 
att konkurrenterna i allmänhet väljer att 
göra det mesta på egen hand eller att köpa 
in från företag i sitt eget land, medan Saab 
i stället köper mycket på den öppna mark
naden. En oundviklig konsekvens av denna 
upphandlingspolicy blir då att Gripen bara 
till drygt hälften är svenskt. Men projektets 
grundläggande delar som hela systemutveck
lingen, designen, en stor del av sensorerna, 

flygelektroniken och sammansättningen av 
flygplanet sker ändå i Sverige.

Under besöket lämnade Saabs försvars
teknologiska innovationsförmåga och spets
kompetens, industripolitiska framåtanda och 
strategiska medvetenhet ett starkt intryck, 
men frågor inställde sig: Vad hade Håkan 
Buskhe åsyftat när han så tydligt påpekade 
att Gripen bara till drygt hälften är svenskt? 
Hur känsligt och utsatt är JAS 39 Gripen
projektet egentligen för externa förändringar 
av politiska, rättsliga och finansiella villkor? 
Vilka påtryckningar kan projektet komma 
att utsättas för? Hur pass mycket får en 
svensk försvarsteknologisk aktör sticka ut 
på de internationella marknaderna för stra
tegiska produkter, när den är beroende av 
tekniska komponenter och lösningar som 
levereras från utlandet?

Den unge lejonhanne som röt men aldrig 
flög
Om ett israeliskt stridsflygplan och de lärdomar det kan förmedla 
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Om recensenten vid studiebesöket hos 
Saab haft tillgång till den här anmälda bok 
som kom ut först i januari 2016, skulle några 
av dessa frågor ha kunnat dryftas redan då.

Det finns gott om litteratur på hebreiska 
om den israeliska försvars och rymdindu
strins bragder, t o m om sådana projektut
vecklingar som stött på betydande motgång
ar.1 Om Laviprogrammet har det emeller
tid varit påfallande tyst, så att akademile
damoten Dov S Zakheims framställning i 
hans år 1996 utkomna bok Flight over the 
Lavi, egentligen en partsinlaga, länge åtnjutit 
tolkningsföreträde.2 Det är John W Golans 
förtjänst att sätta Laviprojektet i sitt stra
tegiska, tekniska, politiska och ekonomiska 
sammanhang.

John W Golan är författare med en lång 
karriär som flygingenjör och teknisk chef 
inom den amerikanska flygindustrin bak
om sig. I nästan tre decennier har han varit 
involverad i utvecklingen av framdrivnings
system inom ramen för en rad amerikanska 
och internationella flygplansprogram, civi
la, som exempelvis Boeing 737 och Airbus 
A380, såväl som militära, däribland F15, 
F16, F22 och F35.

Den här anmälda boken har tre delar:3 I 
den första ger journalisten Golan en retro
spektiv översikt över Laviprogrammet och 
tecknar stridsflygplanets politiska och his
toriska kronologi. I den andra delen skriver 
flygingenjören Golan om flygtekniken kring 
Lavi och gör det med hjälp av tekniska skis
ser, formler och slutledningar. Denna del av 
boken kan innebära en rejäl utmaning, men 
behållningen är desto större, för den flygtek
niskt mindre verserade läsaren lär sig oerhört 
mycket om vilka överväganden som styr mo
dern stridsflygplanskonstruktion och vilka 
tekniska och ekonomiska utmaningar som 
utlöses av avsikten att modifiera en modell 
för att motsvara specifika strategiska be
hov i de stater som vill ta omarbetade ver

sioner i tjänst. Den tredje, internetbaserade 
delen utgörs av ett komplement av tilläggs
information, tekniska kommentarer och il
lustrationer av mindre central betydelse för 
bokens narrativ.

Historien om den unge 
lejonhannen
På söndagen den 30 augusti 1987 röstade 
den israeliska regeringen för att avsluta pro
grammet gällande jakt och attackplanet Lavi 
(som betyder ung lejonhanne på hebreiska), 
vilket innebar slutet på det största enskilda 
vapenutvecklingsarbetet i den judiska sta
tens historia. Det var en omröstning, där en 
rösts övervikt fällde utslaget.4 I takt med att 
minnet av detta flygplan och dess tillkomst 
har bleknat bland de efterföljande genera
tionerna har Lavis bredare innebörd och be
tydelse för Israels nationella säkerhet likaså 
till stor del gått förlorad. Konsekvenserna 
av beslut som man inte fullt ut förstod när 
de fattades, kommer så ofta att drabba de 
efterföljande generationerna. För Lavis vid
kommande fortsätter konsekvenserna av 
detta program än i dag.

Lavi har sitt ursprung i efterdyningarna 
av sexdagarskriget år 1967. Under månader
na före och efter det kriget stoppade Israels 
traditionella vapenleverantörer i Europa flö
det av vapen till den judiska staten. Det var 
vid en tid då det inte fanns något ”särskilt 
förhållande” mellan USA och Israel, och 
USA hade ännu inte blivit Israels stora och 
långvariga vapenleverantör. Leveranserna 
av Miragestridsflygplan och Saar 3mis
silbåtar från Frankrike, liksom ett hemligt 
avtal om leverans av Chieftainstridsvagnar 
från Storbritannien, skulle samtliga upphöra. 
Det var denna erfarenhet som ledde till att 
Israels ledning betonade utvecklingen av en 
inhemsk israelisk vapenindustri – både för 
att skydda sig mot framtida avbrott i leve
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ranser av vapen och reservdelar och för att 
bättre kunna svara på de unika och specifi
ka kraven från Israels försvarsmakt, Tzahal.

Med detta i åtanke lanserades israeliska 
vapenprogram som jaktrobotarna Shafrir 
och Python, liksom Gabrielfamiljen av sjö
målsrobotar, Saar 4missilbåtarna, Merkava
stridsvagnen samt Nesher och senare Kfir
familjen av jaktbombare. Trots att USA så 
småningom skulle bli Israels främsta vapen
källa, medförde förseningar och avbrott i de 
amerikanska vapenleveranserna att stärka 
insikten om värdet av en inhemsk israelisk 
vapenproduktionskapacitet. Detta inträffade 
t ex år 1975, när USA ställde in leveranser
na av jetflygplan som en påtryckningstaktik 
under förhandlingarna om Israels tillbaka
dragande från västra Sinai. Detta var bara 
den första av många incidenter där vapenle
veranser skulle knytas till eftergifter i Israels 
politik. En inhemsk vapenkapacitet skulle 
visserligen aldrig helt och hållet ge Israel iso
leringsskydd mot framtida vapenembargon, 
men den skulle ändå bidra till att mildra ef
fekterna av kortsiktiga politiska spänningar.

IAI, Israel Aircraft Industries (dagens Israel 
Aerospace Industries), fick under senare delen 
av 1970talet i uppdrag att utveckla koncept 
för ett nytt stridsflygplan som skulle ersätta 
Kfir. Detta arbete leddes av dess biträdande 
generaldirektör Moshe Arens5 som senare 
skulle bli både försvars och utrikesminister 
och Laviprojektets störste tillskyndare. Det 
kulminerade i lanseringen av programmet för 
jakt och attackplanet Lavi i februari 1980, 
ett program som så småningom ställdes in 
efter budgetkriserna och de djupa nedskär
ningarna inom försvaret i mitten av 1980ta
let. Tzahal har historiskt sett alltid försökt 
att modifiera utländska vapensystem, oav
sett om det gäller flygplan, krigsfartyg eller 
ubåtar, för att uppfylla sina egna specifika 
krav. Endast när detta inte var möjligt eller 
när ingen liknande kapacitet fanns tillgäng

lig någon annanstans gavs preferens åt ett 
inhemskt israeliskt vapensystem.6

Av det skälet drog Israels regering slutsat
sen att en modifiering av det i USA utveckla
de stridsflygplanet F16 skulle vara det bästa 
alternativ för att tillgodose Israels behov av 
stridsflygplan under 1980 och 1990talen. 
År 1977 föreslog den israeliska regeringen 
att 200 exemplar av flygplanet skulle få 
monteras i Israel. Lokal tillverkning skulle 
göra det möjligt att modifiera flygplanet för 
att uppfylla specifika israeliska krav. Det var 
först efter att förslagen om flygplanets lo
kala tillverkning hade förkastats av USA:s 
president Jimmy Carter7 som Israels regering 
godkände lanseringen av Laviprogrammet. 
Lavi var därför inte tänkt att sättas i stället 
för F16, utan för en F16 modifierad för att 
uppfylla Israels specifika behov.

Israels brist på strategiskt djup har inne
burit att dess militärdoktrin med nödvändig
het har kommit att betona offensiv taktik:8 
att föra krigets skådeplatser till fienden och 
bort från Israels befolkningscentrer så snabbt 
som möjligt. Detta definierade de priorite
ringar som det valda stridsflygplanet skulle 
tjäna: att lägga tonvikt på räckvidd och nyt
tolastkapacitet, att frigöra utrymme under 
vingarna för ytterligare vapen, att utöka at
tackrepertoaren, sammanfattningsvis den 
utformning som Lavi skulle komma att ges. 
Även om flygplanet skulle ha en lägre tomvikt 
än sin närmaste amerikanska motsvarighet 
skulle det innehålla ett flygelektroniskt pa
ket som var 80 procent större i vikt än det 
som fanns i den tidigare F16A. Större de
len av denna skillnad skulle absorberas av 
Lavis sofistikerade, i Israel utvecklade elek
troniska motåtgärder (EMÅ), som är avsed
da att skydda flygplanet mot motståndares 
luftvärnsrobotar. Israeliska utvecklare hade 
blivit kända för sin expertis inom elektro
nisk krigföring, ända sedan de EMÅsystem 
som USA levererade i början av 1970talet 
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hade svikit israeliska piloter så totalt under 
Yom Kippurkriget 1973.

För ett flygplan som F16, som aldrig hade 
varit avsett att innehålla ett motåtgärdspaket 
av den här omfattningen, skulle det ha varit 
nödvändigt att lägga till många nya delsys
tem, externt i kapslar. För Lavis vidkom
mande var det däremot tänkt att integrera 
hela detta EMÅpaket internt, vilket tillät 
fler vapenbalkar och ökade den maximala 
vapenlasten. Till skillnad från sina motsva
righeter som utvecklats i USA, förväntades 
Lavi också kunna ta striden djupt in på fien
dens territorium när det behövdes. Flygplanet 
skulle ha en stridsradie utan lufttankning i 
ett hilohianfallsuppdrag på cirka 2 130 
km, vilken är cirka 50 procent längre än 
för en Block 40 F16C, och allt detta i en 
flyg planskropp med en tomvikt som var 20 
procent lättare än den amerikanska mot
svarigheten. Denna räckviddsförmåga var 
skillnaden mellan ett flygplan som bara med 
nöd och näppe kunde genomföra ett luftan
grepp mot en kärnkraftsanläggning utanför 
Bagdad och en plattform med förmåga att 
slå till mot mål i Iran.

Återigen återspeglade Lavi de israeliska 
prioriteringarna i fråga om vapenutveckling, 
inte en utländsk leverantörs prioriteringar. 
Som en konsekvens av att Laviprojektet 
avbröts har Israels framtida vapenplanering 
fått en lucka i både sina alternativ och sin 
förhandlingsposition. I många avseenden har 
detta visat sig vara den djupare och mer be
stående effekten av att programmet lades ned.

Osårbar i flygkrigets hårda 
strider, men desto mera sårbar 
för kalkylernas kulram
Cirka två femtedelar av Lavis komponenter 
utvecklades och tillverkades av amerikan
ska företag. Detta hade planerats i syfte att 

flygplanet skulle kunna dra nytta av USA:s 
militära biståndssystem, men också för att 
minimera utvecklingskostnaderna. I mot
sats till vad många av programmets mot
ståndare tror, var utvecklingskostnaderna 
för Lavi faktiskt ganska rimliga med tanke 
på de ambitiösa mål som låg bakom flyg
planet.9 IAI hade lyckats kontrollera kost
naderna genom att använda komponenter 
och teknik som redan fanns tillgängliga, där 
det var lämpligt, och genom att ägna all ny 
utveckling åt delsystem som verkligen skulle 
ge en taktisk fördel.

Lavi var inte sårbar på grund av sin ka
pacitet och inte heller på grund av utveck
lingskostnaderna bakom den, utan på grund 
av de leveranskostnader per enhet som var 
förknippade med en så liten produktion. 
Enhetskostnaden för ett komplext vapensys
tem som Lavi är mycket känslig för antalet 
flygplan som anskaffas. Enligt det ursprung
liga förslaget från år 1980 förväntades att 
minst 300 Lavistridsflygplan skulle komma 
att levereras till Tzahal,10 men vid det av
görande regeringsmötet, där Laviprojektet 
avbröts, byggde programmets motståndare 
sin sak på enhetskostnaden för flygplanet 
på grundval av en upphandling av högst 
80 flygplan.11

För att förbli ett livskraftigt alternativ 
skulle Lavis förespråkare ha behövt en plan 
som skulle öka den totala produktionen till 
något närmare de 300 flygplan som pla
nerades vid programmets början. John W 
Golan gör gällande att detta dock inte var 
ett helt osannolikt scenario.12 Med tanke 
på det stora antalet amerikanska gränssnitt 
och komponenter i Lavi fanns visserligen 
relativt få utsikter till större exportförsälj
ning av Lavi utomlands – men det fanns en 
mycket real möjlighet att marknadsföra flyg
planet i själva Förenta staterna. Lavi hade i 
verkligheten blivit ett slags samriskföretag, 
i vilket både israeliska och amerikanska flyg 
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och rymdföretag deltog direkt. Dessutom 
hade Grumman Corporation (nuvarande 
Northrop Grumman) ingått ett avtal om ex
klusiva rättigheter för att upprätta en paral
lell, USAbaserad slutmonteringslinje, från 
vilken Lavi skulle erbjudas som ett alterna
tiv för det amerikanska flygvapen som vid 
denna tidpunkt undersökte möjligheterna 
till ett lättviktigt stridsflygplan,13 en roll som 
Lavi skulle ha varit idealisk för.

Efter det att Laviprojektet avbrutits, upp
handlade det amerikanska flygvapnet så små
ningom 271 Block 50/52 F16CJflygplan 
som skulle levereras mellan 1991 och 2001, 
precis när Lavi förväntades vara i produktion. 
Det var ett tillfälle som mycket väl kunde ha 
lett till den försäljning som krävdes för att få 
styckkostnader för Lavi att överensstämma 
med de ursprungliga målen, och som skulle 
ha gett det amerikanska flygvapnet ett jakt 
och attackflygplan som hade utformats för 
uppdraget från första dagen, inte som en 
efterhandskonstruktion. Denna möjlighet 
gick förlorad när programmet avbröts den 
30 augusti 1987.14

Det kvarvarande arvet från Lavinedlägg
ningen består i den strategiska anvisningen 
att kapitalisera på den ådagalagda förmågan 
att ta fram prototyper av ett avancerat strids
flygplan genom att i samarbetet med USA 
trygga dels ett inflytande över den slutliga 
utformningen av ett multinationellt strids
flygplan som man annars aldrig skulle ha haft 
råd med, dels befogenheterna att modifiera 
upphandlad militärteknologi. Så länge som 
Laviprojektet var aktuellt, befann sig Israel 
i ett exceptionellt gynnsamt förhandlingsläge 
som i och med dess nedläggning förändra
des på avgörande sätt. Israel är visserligen 
den första utländska kunden att ta emot le
veranser av USA:s nya F35;15 det israelis
ka flyg och rymdvapnet, Cheil haavir, är 
det första flygvapnet i världen som använde 
den smygande F35 i operativa roller över 

fientligt luftrum.16 Emellertid har Tzahal 
bestämt sig för att köpa ytterligare 20 till 
25 F15Ijaktbombare utan smygförmåga 
för att övervinna begränsningarna i fråga 
om nyttolast och räckvidd hos F35:orna.17

Israeliska experter har i flera år sökt efter 
alternativ för att förlänga F35:ans effektiva 
räckvidd och göra flygplanet mer användbart 
vid en potentiell konfrontation med Iran.18 
De har letat efter den räckvidd som behövs 
för att minska bördan på Israels lilla flotta 
av tankflygplan för lufttankning,19 d v s den 
typ av operationsradie som befintliga israelis
ka F15Iplattformar kan – och Laviplanen 
kunde – täcka utan lufttankning. Det flyg
plan som Cheil haavir nu behöver är var
ken F35 eller F15I, utan ett F35Iflygplan 
som kombinerar F35:s smygegenskaper med 
F15I:s räckvidd och lastkapacitet. Värdet 
av att ha ett sådant konstruktionsalternativ 
förutsågs inte av de politiker och strateger 
som förespråkade att Lavi skulle avbrytas 
för mer än 30 år sedan.

Avslutande bedömning
Historien bakom Lavi är en bred och kom
plex historia som tack vare John W Golans 
mästerliga berättelse blir mycket lättare att 
förstå. Han förmedlar på ett medryckande 
och sakkunnigt sätt varför den unge lejon
hannen var en i jämförelse med konkurre
rande stridsflygplan mer överlevnadsdug
lig plattform, med en operationsradie som 
vida översteg vad dess lilla storlek antydde. 
Det var ett flygplan som gav ett unikt isra
eliskt svar på unika israeliska strategiska 
utmaningar. Han förklarar att, och hur, så 
många andra bidrog till dess slutliga un
dergång, och på avgörande punkter ifråga
sätter han Dov S Zakheims syn.20 John W 
Golan hävdar att nedläggningsbeslutet vis
serligen kan motiveras med statsfinansiella 
argument, men att detta i motsats till vissa 
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påståenden ingalunda varit tvingande. Med 
Laviprojektets nedläggning gav Israel inte 
upp strategisk autonomi – någon sådan har 
endast vid ett fåtal tillfällen varit ett efter
strävansvärt mål i och för sig, eftersom de 
politiska och budgetmässiga kostnaderna 
för dess uppnående hade för det mesta visat 
sig vara alltför höga för den judiska natio
nen. I stället renodlades den israeliska sä
kerhetsdoktrinens mål att uppnå strategisk 
autonomi över upphandlade vapensystems 
modifieringar efter eget skön.

Ett tankeväckande inslag i Golans fram
ställning är den konsekventa jämförelsen 
mellan Lavi och JAS 39 Gripen.21 Dess mest 
väsentliga lärdom är att försvarsindustrier 
som för sin egen tillverkning litar på ett stort 
antal gränssnitt, komponenter och använd
ningsfunktioner som upphandlas i andra 
länder, vilkas teknologisektorer har stora 
komparativa fördelar och vilkas politiska 
och rättsliga system inte är främmande för 
att intervenera monokausalt, gör detta till 
en överhängande politisk kostnad som de
biteras så fort teknologins ursprungsland 
anser att de politiska åtaganden som tek
niköverföringen är länkad till, åsidosatts i 
mottagarlandet. Den politiska villkorligheten 
kan därvid komma att väga mycket tyngre 
än tillgången till en låda fylld med export
kontroll, immaterial, konkurrens eller 
ytterst sanktionsrättsliga verktyg som ändå 
kan komma att begagnas i flankerande syf
te. De politiska åtagandena vilar då dels på 
förväntningar från ursprungslandet att mot
tagarlandet gör ansträngningar som är för
enliga med det förras politiska inramningar, 
dels på bekräftelsen att signalen att det inne
bär en hög kostnad för mottagarlandet att 
lämna inramningarna och att ursprungslan
det faktiskt har de medel som krävs för att 
ålägga mottagarlandet denna höga kostnad, 
har mottagits och uppfattats.

IAI har fått erfara hur den politiska 
villkorligheten utlöste omedelbara återverk
ningar som tog sig uttryck i Laviprojektets 
sårbara finansieringsvillkor. För svensk för
svarsindustris vidkommande torde det sna
rare vara risken att tillgång till nödvändig 
teknik och möjligheter till försvarsmateriel
exporter – i synnerhet möjligheter att erbjuda 
JAS 39 E/F Gripen – påverkas negativt, vilket 
skulle minska möjligheterna att erhålla kost
nadsdelning för strategiska försvarsmateri
elsystem som utvecklats i Sverige. Det som 
på ett avgörande sätt särskiljer Gripen idag 
från Lavi när det begav sig är att Sveriges 
roll som partner med utökade möjligheter 
inom ramen för Natopartnerskapets intero
perabilitetsinitiativ ger det en möjlighet att 
göra en självkontroll av om det egna age
randet är hållbart inom initiativets inram
ning. Det bör poängteras med all tydlighet 
att initiativet inte är vare sig ett redskap el
ler en funktionalitet för bedömningen av 
försvarsmaterielexporter, men den tillhan
dahåller en politisk karta i så måtto att den 
omtalade politiska kostnaden kan komma 
att utkrävas om mottagarlandets handlingar 
och beslut landar utanför kartans perimetrar.

John W Golan har skrivit något större än 
en casebook om Lavi. Han har åstadkom
mit en fascinerande och vederhäftig bok 
med många värdefulla insikter i Israels po
litiska och strategiska historia. Denna his
toria är väldigt specifik på många sätt, men 
det är bokens stora förtjänst att förtydliga 
det övergripande med Laviprojektet. Och 
det där Sverige och Saab kommer in i bil
den med sin teknologiska kronjuvel Gripen. 
Läs Golans bok för att förstå varför den bör 
värnas så att den inte tappas.

Recensenten är jur lic.
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