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Stormakt vs småstat:
En studie om skydd av flygplan på marken
Sammanfattning:
Stridsflygplan är en exklusiv resurs som är som mest sårbara när de står på marken. Med
anledning av det osäkra omvärldsläget kring Östersjön så har Regeringen identifierat att investeringar i flygbassystemet krävs för att öka flygstridskrafternas överlevnad i händelse av
krig. Utifrån John A Warden III teorier om framgångsfaktorer för skydd av flygplan på marken så jämför denna flerfallstudie stormaktens syn med småstatens avseende principer för
sådant skydd. Studien syftar indirekt till att ge ledtrådar till utveckling av framtida baseringskoncept. Resultatet i studien visar på likheter i, t.ex. synen på behovet av spridning av
flygplan och utmaningen att logistikförsörja detta men också på skillnader i, t.ex. synen på
vilseledande åtgärder.
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Superpower vs small state:
A study on aircraft protection on the ground

Abstract:
Fighter Aircraft are an exclusive resource that are most vulnerable when standing on the
ground. Due to the uncertain geosecurity situation surrounding the Baltic Sea, the government
has determined that investment is required in the airbase system to increase the survival of air
force assets in the case of war. Based on John A Warden III theories of factors for success for
aircraft protection on the ground, this multi-case study compares the superpower view with
that of the small state regarding principles for such protection. The study indirectly aims to
provide clues for the development of future wartime basing concepts. The result of the study
shows similarities, for example in view of the need for dispersal of aircraft and the logistic
challenge of supplying this, as well as differences e.g. in views of deception measures such as
screening and camouflage.
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1 Inledning
Italienska generalen Giulio Douhet (1869-1930) konstaterade att det är lättare och mer effektivt
att påverka fiendens luftförsvar genom att förstöra deras bon och ägg på marken än att jaga
deras flygande fåglar i luften (Ferrari, 1942).

Att Douhet hade rätt visade sig bl.a när Israel 5 juni 1967 inledde sexdagarskriget. För Israelerna var överraskning viktigt då de var numerärt underlägsna sina motståndare. De anföll i 80
minuter och med en underrättelsetjänst som fungerade utmärkt, hann de slå ut 300 egyptiska
flygplan på marken vilket motsvarade två tredjedelar av hela flygvapnet. Tack vare att Israel
hade 90 % tillgänglighet och mycket snabb klargöring (10 minuter), så lyckades de utnyttja sina
flygplan maximalt. Detta skapade luftherravälde som sedan låg till grund för att markoffensiven
lyckades. (Smedberg, 2004)

Flygplan på marken är inte bara sårbara för anfall från luften. Under kalla kriget så förberedde
sig Sovjetunionens Spetznas-förband (specialförband) på att luftlandsättas inne i fiendes territorium utrustade med handburet luftvärn som skulle grupperas för att bekämpa startande flygplan. Vidare var uppgifterna att slå ut nyckelpersonal, tankbilar, flygammunition, krafttillförsel
och säkerhetspersonal. Allt detta skedde simultant för att ge intrycket att fientliga styrkan var
mycket större än den var och lura försvararen att avsätta mycket stora resurser och kraftsamla.
(Shannon, Jacobson, 2013)

På senare tid har nya typer av hot tillkommit då tekniken sedan kalla kriget genomgått en stor
utveckling. Förmågan att stå på eget territorium och avståndsbekämpa med kryssningsmissiler,
satellitövervakning och flygande eller markgående UAV (Unmanned Aerial Vehicle) är exempel som tillsammans med specialförbandsoperationer gör det komplext att skydda en flygbas
idag om ens möjligt? (Shannon, Jacobson, 2013).

Eftersom flygplan är som mest sårbara på marken så kommer denna studie att undersöka hur
en defensiv småstats syn på framgångsfaktorer vid skydd av flygplan på en flygbas stämmer
överens med en offensiv stormaktsmakts syn.
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2 Problemformulering
Stridsflygplan med tillhörande stödfunktioner är en exklusiv resurs för Försvarsmakten och en
viktig del i att skapa tröskeleffekt, tillgänglighet och trovärdighet (Försvarsmakten, 2015).
Stridsflygplan har dock visat sig sårbara på marken, inte minst vid en inledande fientlig offensiv
som under sexdagarskriget eller Tysklands anfall på Sovjet under andra världskriget (Smedberg, 2004). Regeringen har identifierat att investeringar i flygbassystemet krävs för att öka
flygstridskrafternas överlevnad i händelse av krig. Dessa investeringar är specifikt riktade mot
att förbättra möjligheten till spridning mellan och inom baser. (Försvarsdepartementet, 2014)
Denna spridningstanke har funnits i ett tidigare baskoncept (Andersson, 2008). Frågan är dock
hur relevanta dessa principer som defensiva småstater lutar sig mot är, hur väl stämmer de
överens med en offensiv stormakts syn på vilka åtgärder som gör det svårt att slå ut flygplan på
marken?

3 Syfte
Denna undersökning avser identifiera skillnader mellan defensiva småstater och offensiva stormakter i synen på framgångsfaktorer för att skydda flygplan på en flygbas för att ge ledtrådar
om principer för framtida baseringskoncept.

3.1 Frågeställning
1) Vilken är defensiva småstaters syn på sårbarheter för flygplan på flygbaser och hur dessa
kan skyddas
2) Vilken är offensiva stormakters syn på sårbarheter för flygplan på flygbaser och hur
dessa kan skyddas
3) På vilket sätt skiljer sig en defensiv småstats syn på framgångsfaktorer för skydd av
flygplan på flygbaser relativt en offensiv stormakts syn

4 Teori
Dataanalysen är baserad på ett ramverk framtaget av luftmaktsteoretikern John A Warden III
(2011) framgångsfaktorer för skydd av flygplan på marken. Detta tillsammans med annan teori om hot och skydd av flygbaser beskrivs mer utförligt i detta kapitel.
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4.1 Hoten mot en flygbas
4.2 Flygbaser som strategiska mål
Enligt John Warden, tidigare överste i USAF, finns ett strategiskt hot mot flygbaser och det
beskrivs i modellen Five ring model (Figur 1) där fienden beskrivs som ett system där varje
ring representerar en av motståndarens tyngdpunkter (Centers of Gravity). Flygbaser finns i
ringen Infrastructure och dess personal finns i yttersta ringen Fielded Military. Genom att anfallaren angriper respektive delsystem/ring, helst simultant och med särskilt fokus på den innersta ringen (motståndarens ledarskap), framtvingas en systemkollaps. (Warden, 1995)
Här blir den defensiva mindre statens mål att skydda kritiska sårbarheter som exempelvis en
flygbas med stridsflygplan. Denna exklusiva resurs för Försvarsmakten är en viktig del i att
skapa tröskeleffekt, tillgänglighet och trovärdighet (Försvarsmakten, 2015) enligt en omvänd
five ring model (Warden, 1995).

Figur 1. John A Warden III, 1995, Five ring model som beskriver fienden som ett system.

Robert A Pape professor i statsvetenskap vid University of Chicago och känd luftmaktsteoretiker är ifrågasättande kring Wardens syn på strategisk bombning enligt Wardens modell ovan
och att detta skulle leda till framgång. Pape menar att markstridskrafterna understödjer luftstridskrafterna på ett mer framträdande sätt än Warden framhäver. Warden menar att luftkriget
sker på strategisk nivå och mot strategiska mål enligt ovan (Warden, 1995).
Pape menar istället att luftkriget sker på taktisk nivå tack vare precisionsvapnens tekniska utveckling (Robert A. Pape, 1997).
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4.3 Motståndaren
En motståndare som har tillgång till luft-, mark-, eller fartygsburna vapen med lång
räckvidd (kryssningsrobotar och markrobotar) har möjlighet att påverka viktiga funktioner på
flygbaserna utan att själv utsätta sig för stor risk. Då flygförband är beroende av att kunna starta
och landa på flygbaser gör det att flygbaserna är prioriterade mål för motståndarens fjärrstridsmedel och attackflyg. (Försvarsmakten, 2018)

Figur 2. Räckvidd på robotsystemet Iskander grupperad i Kaliningrad.

Robotsystemet Iskander, som kan laddas både med konventionella vapen och kärnvapen, är
utgångsgrupperad i ryska enklaven Kaliningrad i östra delen av Östersjön (Figur 2). Det kan
med sin räckvidd på 500 kilometer nå stora delar av södra Sverige och Gotland (Reuters, 2018).
Med sin långa räckvidd så når den stora delar av Sverige beroende på var i Ryssland den står
grupperad.
Detta visade sig också i samband med Rysslands försvarsövning Zapad under hösten
2017 då Iskander frambaserades till en position bara 4 mil från den nordnorska gränsen. Det innebar att roboten kunde nå stora
delar av Norrbotten (Figur 3) vid ett angrepp
(Haga Lunde, 2018).
Figur 3. Räckvidd Iskander, grupperad i nord Norge

För att se omfattningen av ett anfall med kryssningsrobotar visar bilden (Figur 4) nedan resultatet från en studie som FOI genomförde 2015 med ett anfall av kryssningsrobotar mot en flygbas. De förutsättningar som gällde under studien var att basen var skyddad med luftvärn och
det fanns stridsflyg i luften.
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Resultatet visar att åtta av tio robotar nådde fram och
träffade sina mål som bestod av en hangar med uppställda flygplan samt start och landningsbanan. Utfallet
resulterade i att banan och hangaren med dess innehåll
blev obrukbart. (Lindstedt, Thorén, 2015)

Figur 4. Resultat av ett anfall med kryssningsrobot mot en flygbas (Lindstedt, Thorén, 2015)

Figur 5. Indirekt eld mot en flygbas

Figur 6. Indirekt eld mot ett transportflygplan

(FOI, Magnusson et al, 2015).

(FOI, Magnusson et al, 2015).

Markhotet kan bestå av förband som luftlandsätts i närheten av en flygbas utrustade med kvalificerade vapen för indirekt eld (Försvarsmakten, 2018). Resultatet av ett anfall med indirekt
eld mot en flygbas visas på bilderna ovan. Målet för det första anfallet med 8,5 cm artillerigranat var den södra delen av flygbanan. Som bilden visar så träffar granaten sitt mål (Figur
5) och fyra av åtta personer blev utslagna och intilliggande materiel fick stora skador av splitter (Magnusson et al, 2015). Det andra anfallet med 8,5 cm artillerigranat (Figur 6) riktade sig
mot ett transportflygplan som stod uppställt på en transportplatta intill en hangar innehållande
både personal och materiel. Flygplanet förstördes men även plattan där flygplanet stod uppställt och fyra personer i hangaren slogs ut. Bilderna visar på de sårbarheter som mjuka mål
som exempelvis flygplan och personal har mot bl.a. splitter (Ibid). Det är rimligt att förvänta
sig en liknande effekt från flygburna bomber.

4.4 Sårbarheter
Specialförband genomför redan i fredstid och i lägre konfliktnivåer underrättelseinhämtning
mot luftstridskrafternas nyckelpersonal, flygbaser, daglig verksamhet och övningar. Det kan
ske genom mark eller luftburen inhämtning. Vid högre konfliktnivåer kan det även kompletteras
med taktisk flygspaning inne i svenskt luftrum. Motståndaren använder sedan resultatet av
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underrättelseinhämtningen som ett underlag för sin egen planering av kommande verksamhet
och insatser. Denna inhämtning övergår sedan i ett skede där de genomför sabotage mot exempelvis sambandsnät, elförsörjning, flygplan, flygammunitionsförråd, flygdrivmedelsupplag,
tankbilar eller mot personal med nyckelbefattningar (Försvarsmakten, 2018).

Utöver konventionella metoder kan motståndaren utnyttja okonventionella metoder som ITattacker mot sambands- och ledningssystem, störande eller hindrande aktiviteter i anslutning
till våra flygbaser med exempelvis obemannade farkoster och även påverkansoperationer riktade direkt eller indirekt mot luftstridskrafternas personal (Försvarsmakten, 2018).

4.5 Motåtgärder
Warden (2011) menar att tidig förvarning och underrättelser, luftvärn, skyddade och/eller utspridda flygbaser och fältarbeten är av central betydelse som motåtgärder mot de verkanshot
som föreligger mot en flygbas.

Tidig förvarning kan ske genom underrättelser av markförsvarsförband eller tekniska hjälpmedel för det som händer på marken och genom radaranläggningar eller flygspaning för det som
händer i luften (Försvarsmakten, 2018).
Warden menar att ju tidigare upptäckt och förvarning en defensiv försvarare kan skapa desto
bättre förutsättningar för skydd och möjligheter att starta flygplan för att komma undan hotet
(Warden, 1988).

För den som är styrkeunderlägsen är tid centralt för att agera snabbare och innanför motståndarens beslutscykel och att försätta motståndaren under tidspress så dess målsättningar misslyckas
(Försvarsmakten, 2016).

Luftvärn är mindre resurskrävande än jaktflyg över tiden och utgör därför en viktig del i en
mindre stats luftförsvar (Försvarsmakten, 2016). Warden menar att ingen genomför en offensiv
luftoperation utan att först vara relativt säker på att kunna neutralisera motståndarens luftvärn
(Warden, 1988). Det ska finnas skydd mot lufthot på en flygbas av antingen kvalificerat luftvärn och/eller flygförband (Försvarsmakten, 2018).
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Spridning av förband, flygplan och kritisk utrustning genomförs för att minska sårbarheten vid
mark- och luftangrepp. Stor spridning kan innebära bra skydd mot lufthot men ökar sårbarheten
vid markhot. Spridning kan ske lokalt och inom flygbasen eller mellan flygbaser eller andra
typer av start och landningsmöjligheter som exempelvis civila flygplatser eller en anpassad
vägsträcka. (Försvarsmakten, 2018, Warden, 1988)

Fältarbeten är avgörande efter ett större luftangrepp mot en flygbas så att landningsbanan kan
repareras och flygbasen kan användas igen (Försvarsmakten, 2018, Warden, 1988). Warden
utrycker även vikten av fortifikatoriskt skydd för uppställda flygplan (Warden, 1988).
Fältarbeten innebär också åtgärder för att öka egen rörlighet bl.a. snöröjning och halkbekämpning, reparation av rullbanor, taxibanor och vägar. Men även åtgärder för att försvåra motståndarens rörlighet genom exempelvis spärrning, blockering, minering eller förstörning. (Försvarsmakten, 2018)

Att behovet av banreparation efter ett bombanfall är stort visar resultatet av den studie som FOI
genomförde 2015. Nedan visas resultatet efter ett anfall av tre bombflygplan som släpper fem
bomber var mot en flygbas med två rullbanor som korsar varandra. Resultatet ska läsas tillsammans med Tabell 1 för att se skadeomfattning.

Figur 7. Bombanfall mot flygbas (Lindstedt, Thorén, 2015)

Stridsdelsvikt (kg)

Diameter krater (m)

500

11

1000

14

2000

17

Tabell 1. Storlek på krater vid bombanfall (Ibid)

Vidare genomförs åtgärder med fältarbeten för att öka våra förbands uthållighet för att motverka
upptäckt, identifiering, vapeninriktning och även minska effekten av motståndarens vapenverkan mot vår personal, materiel och verksamhet (Försvarsmakten, 2018). Skydd kan även skapas
genom signaturanpassning som i sig blir ett skydd mot övervakning från luften och rymden.
Sedan är även vilseledning en förutsättning för att kunna nå verkan mot en kvalificerad motståndare. (Försvarsmakten, 2016)
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Tabellen nedan visar efter studier på FOI 2017 exempel på hur tjockleken av plåt vid en hangar
påverkar skyddet för personal och materiel som befinner sig på insidan. Hangaren besköts av
en 15,5 cm granat. Flyghangarens tjocklek bestod av antingen 1, 5, 10 eller 100 mm plåt. Resultat i Tabell 2 visar hur många personer som blev skadade, det befann sig 30 personer i hangaren. Det är rimligt att anta om det varit flygplan som också är mjuka mål, som hade stått i
hangaren så hade resultatet varit detsamma som nedan i Tabell 2.
Skydd

Skadade (Antal personer)

2x1 mm splitterskydd

21,2

2x5 mm splitterskydd

16,6

2x10 mm splitterskydd

4,7

2x100 mm splitterskydd

1,7

Tabell 2. Resultat från studie baserat på olika tjocklekar av plåt på hangarer (FOI, Jarlås et al, 2017)

4.6 Flygbasernas placering
Placeringen av flygbaser, luftvärn och infrastruktur är viktig då de styr hur och var striden kan
genomföras (Warden, 1988). För att visa detta och för att förenkla analysen av luftkontroll har
Warden skapat en modell Five Cases of War som ligger till grund vid planering där han delar
in krig i fem möjliga fall (Ibid).

Case

Blue Air fields and
rear areas
VULNERABLE

Battle lines
(front/border)
REACHABLE

I: Both sides have the capability
to strike at each other’s air bases
SAFE
REACHABLE
II: BLUE side is able to strike
RED anyplace while RED can
only reach battle lines
VULNERABLE
REACHABLE
III: RED side is able to strike
BLUE anyplace while BLUE can
only reach battle lines
SAFE
REACHABLE
IV: None of the parts can reach
the adversary`s air fields or rear
areas, only battle lines
SAFE
UNREACHABLE
V: None of the parts holds air
power
Figur 8. Modell Five Cases of War som delar in krig i fem möjliga fall (Warden, 1988)

Red Air fields and
rear areas
VULNERABLE
VULNERABLE

SAFE

SAFE

SAFE

Enligt den modellen kan Case III liknas med en defensiv småstat mot en offensiv stormakt som
från eget territorium kan nå motståndaren men försvararen når inte deras från marken (Warden,
1988). Vidare är valet av start och landningsplats viktig relativt vilket hot som föreligger. Är
det lufthot med långräckviddiga kryssningsmissiler så är flygbaser långt inne i landet att föredra
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exempelvis Frösön i Östersund (Andersson, 2008). Även baser på Västkusten är intressanta
(med Sverige som exempel) men där är närheten till Kaliningrad ett hinder som också visas i
Figur 2.

Försvararens tillgång till ett flertal skyddade och/eller utspridda flygbaser är av central betydelse. Å ena sidan menar Warden att det är lättare att försvara en mindre yta än en större, å
andra sidan kan spridning av flygbaser också betraktas som ett skydd i sig. Det handlar om
vägvalet mellan aktivt eller passivt försvar. (Warden, 2011)

Det som krävs för att möjliggöra start och landning vid ett högt lufthot är en tillgång till många
start- och landningsplatser som är utspridda och som möjliggör rörlighet (Försvarsmakten,
2018). Spridningen ska ske med ett rörligt uppträdande inom flygbasen och med en rörlighet
mellan flygbaser (Ibid).

Bilden (Figur 8) nedan visar ett antal flygbaser som fanns tillgängliga i Sverige på slutet av 70och 80-talet. Det som inte framgår av bilden är att alla civila flygplatser och flygfält som tillsammans, efter viss renovering och anpassning, ger en ansenlig mängd start- och landningsmöjligheter (Andersson, 2008).

Figur 9. Tillgängliga flygbaser i slutet av 70- och 80-talet (Andersson, 2008)

5 Metod
Studien använder en flerfallstudie bestående av tre fall som grund för att identifiera en för
undersökningen relevant empiri. Fallen är därför utvalda för att undersöka hur relevanta framgångsfaktorer för skydd av flygplan på flygbas som defensiva småstater lutar sig mot är, och
hur väl stämmer de egentligen överens med en offensiv stormaktssyn. De studerade fallen bestod av två länder med småstatsperspektiv och ett land med stormaktsperspektiv. Att välja USA
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som stormakt och Finland som småstat utöver Sverige har flera anledningar. Där våra nära
samarbeten är en del. Att välja en stormakt som deltagit i krig och där respondenten själv deltagit i bl.a. Vietnamkriget samt planerat USA:s invasion av Irak (Instant Thunder, 1991) ger
undersökningen ytterligare validitet. Att studera Finland var också ett givet val, utöver vårt
nära samarbete är också dess historia och närhet till Ryssland intressanta.

5.1 Datainsamlingsmetod
För att identifiera skillnader och ge undersökningen ytterligare validitet, har såväl en kvalitativ som kvantitativ datainsamlingsmetod använts (Bryman 2008).
Kvalitativa data insamlades genom semistrukturerade intervjuer där frågorna identifierats induktivt utifrån litteraturstudier. Kvantitativ metod användes vid respondenternas värdering av
framgångsfaktorer. Respondenterna valdes ut som experter inom respektive fall. Av praktiska
skäl kunde endast en respondent intervjuas för fall ett och tre, däremot i fall två så intervjuades fyra personer enligt nedan. I fall två valdes respondenter inom taktisk, operativ och strategisk ledning för att urskilja eventuella skillnader.

5.2 Beskrivning av fallen
Stormakt: USA med respondent på strategisk nivå representerad av John A Warden III, Ret
Col. US Air Force. Warden är luftmaktsteoretiker och deltagit i bl.a Vietnamkriget och ansvarade för planeringen av USA:s invasion av Irak (Instant Thunder 1991), har även varit rådgivare
till USA:s vice president. Fall 1 benämns i studien som stormakt.

Småstat 1: Sverige med respondenter på strategisk, operativ och taktisk nivå. Respondenten på
strategisk nivå arbetar på Högkvarteret och har deltagit vid framtagande av försvarsmaktens
perspektivstudie och har även genomfört en studie om flygbasernas utveckling. På operativ/taktisk nivå har den första respondenten tjänstgjort som huvudlärare i lufttaktik på MHS
Karlberg och den andra respondenten tjänstgör på operativ nivå vid Högkvarteret och har deltagit i arbetet med reglemente Flygbassystem 2018. På taktisk nivå kommer respondenten från
Luftstridsskolan och har deltagit i studien om skydd av flygbas 2011-2015. Fall 2 benämns i
studien som småstat 1.
Småstat 2: Finland med respondent som tjänstgör på strategisk nivå och är huvudlärare i lufttaktik på finska Försvarshögskolan och har tidigare deltagit vid utvecklingen av Finlands baseringskoncept. Fall 3 benämns i studien som småstat 2.
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5.3 Dataanalysmetod
För varje fall lästes det transkriberade resultatet flertalet gånger för att få en djupare förståelse. Materialet sorterades även i en matris med varje respondents svar sorterade under respektive fråga. Därefter analyserades likheter och olikheter som sedan sammanställdes i en
sammanfattning. Ramverket som använts för att analysera data är hämtat ur Wardens litteratur
om framgångsfaktorer: Tidig förvarning, luftvärn, skyddade och/eller utspridda flygbaser och
fältarbeten vid skydd av flygplan på en flygbas (Warden, 2011). Det kvantitativa resultatet redovisades av respondenterna med en numerisk skala som sedan analyserades genom att addera variablerna och jämföra likheter och olikheter.
Avslutningsvis genomfördes en korsvis analys mellan de tre fallen.

5.4 Metodöversikt
Problem
Syfte

Litteraturanalys
Forskningsfråga

Intervjuguide
Fall 1: Stormakt

Fall 2: Småstat 1

Resultat

Analys
Figur 10. Metodbeskrivning.

Diskussion

Fall 3: Småstat 2
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6 Resultat och analys
I detta kapitel redovisas studiens empiri vilken presenteras som en sammanfattning av respondenternas svar i flerfallstudien där stormaktens syn på skydd av flygplan på en bas jämförs med två småstater. Efter sammanfattningen av respondenternas svar utifrån intervjuguiden (redovisas i bilaga 1) efter respektive fall, redovisas en analys. Avslutningsvis görs en
korsvis analys av de tre fallen för att hitta likheter och olikheter i synen på skydd av flygplan
på en flygbas.

6.1 Stormakt
Spridning har ett stort avgörande och kan antingen genomföras mellan flygbaser eller mellan
länder som gjordes under Gulfkriget 1991. Uppdragen som genomfördes mot Irak med flygplan
av typen B2 utgick från Spanien och USA. Dels för att skydda uppdragen men även för att
skydda flygplanen som var en viktig strategisk resurs. Övriga flygföretag utgick från sju baser
utanför Saudiarabien för att dra nytta av spridning som skydd. Basering av flygplan kan även
ske på hangarfartyg som i sig är rörligt och kan förflyttas efter hur hotbilden förändras. Det
finns nackdelar med spridning och de är kopplade till logistikförsörjning och underhåll, detta
gäller även för en stormakt. Huvudbasen har bättre förutsättningar p.g.a. dess utbyggnad. Vidare påtalar respondenten vikten av att säkerställa verkan, uthållighet och behovet av underrättelser. För att kunna skapa verkan så är vikten av underrättelser med tidig förvarning, luftvärn,
spridning och fältarbeten av särskild vikt och för att säkerställa uthållighet så är även funktioner
som tillgång till flygbränsle, ammunition och klargöring viktigt.

Med erfarenhet från både Vietnam och Gulfkriget så påtalades vikten av fältarbeten i form av
maskering och skenmål samt även tak för flygplanen. Skyddet av flygplanen blir lättare när de
står utspridda. Det är svårare att samordna anfall mot ett land som använder sig av spridning
och maskering och det åtgår mer resurser i form av antalet robotar eller antalet flyguppdrag för
att uppnå den effekt eller det mål som anfallande land satt upp. Detta visades också under
Gulfkriget 1991 då Irak spred sina flygplan under skärmtak vilket gjorde det svårt för de allierade att se var det stod flygplan och sedan vilken verkan det blev efter ett anfall. Det visade sig
att de allierade missbedömde verkansresultatet då Irak hade fler tillgängliga flygplan än de allierade trodde.
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Analys stormakt
Spridning som skydd har stor inverkan på upptäckten av flygplan och samordning av anfall.
Det geografiska område som en stormakt har tillgång till och kan använda sig av vid spridning och de förutsättningar som finns med hangarfartyg, långräckviddiga flygplan och tillgången på lufttankning är viktiga resurser som ger utrymme i tid och rum. Spridning innebär
också en utmaning vid försörjning och underhåll av flygplanen. Tidig förvarning, tillgång till
flygbränsle, ammunition och luftvärn är av särskild vikt. Att försvåra för fienden så att den
inte på ett enkelt sätt kan se var det står flygplan med hjälp av skenmål, maskering och tak
över flygplanen är viktigt. Att använda sig av hangarfartyg som flygbas innebär att det inte
bara är flygplanen som kan förflytta sig utan hela flygbasen, antingen från eller till ett hot.
Som anfallande land är det svårt att samordna anfall mot ett land som använder sig av spridning då det åtgår mer resurser i form av antalet robotar eller antalet flyguppdrag för att uppnå
den effekt eller det mål som är satt.

6.2 Småstat 1
Spridning är vårt viktigaste skyddsinstrument, att kunna sprida från huvudbaserna och inte ha
alla ägg i samma korg är i förlängningen en förutsättning för en mindre stat att kunna verka
med sina flygstridskrafter, dock blir skyddet mot markhot sämre. Det blir också en utmaning
med logistikförsörjning och fälthållning vid för stor spridning, det behövs ett mer lättrörligt
underhållskoncept. Hur mycket ska du sprida? Två respondenter förespråkar lokal spridning
inom exempelvis huvudbas, sprid inte mer än du behöver.

Sidobanor och vägstrippar saknar hjälpmedel vid landning. Utvecklingen som har skett på
JAS 39-systemet har lett till att landning kan ske utan yttre hjälpmedel vilket innebär att man
kan spara in på personal då det inte behöver finnas en särskild tropp som upprättar landningshjälpmedel. Det som behövs vid spridning till sidobas är underhållsresurser och markskydd.

Vid högt markhot ska flygplanen stå kvar på huvudbas som då ger bästa skyddet, tycker alla
respondenter. Om lufthotet höjs då ska vi sprida oss och med snabb rörlighet där förbanden
hela tiden måste vara i någon form av förflyttning så att man inte blir stillastående. Med en
rote eller en fyrgrupp står du still i någon timma och sedan i samband med ett uppdrag landar
du någon annanstans, det behöver inte vara långt, det kan vara några mil så blir det väldigt
svårt för en motståndare.
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Tidig förvarning mot lufthot är avgörande både för att hinna flytta flygplan vid angrepp eller
nödstarta och lämna flygbasen men likaså är det en psykologisk aspekt för personalen så att
de hinner söka skydd.

Två av fyra respondenter tycker att landning av flygplan på en plats där inte markpersonal
säkrat platsen bör undvikas medan de två andra pekar på att det handlar om risktagning. De
två som förespråkar genomsök av platsen innan landning tycker att Flygbassäkerhetsförband
bör vara på plats någon timma innan landning och säkra området med UAV: er och andra tekniska hjälpmedel. Detta kräver dock en hög rörlighet även på denna funktion så den inte drar
ner tempot. Ett kraftfullt luftvärnsskydd skulle också vara bra, men vi har inte råd med båda
delar. Möjligheten att utnyttja obemannade fordon för att spara personal måste ses över, exempelvis snöröjningsfordon, sopmaskiner och friktionsbilen kunde vara självkörande.

Respondenterna påtalar ett behov av maskering och skenmålsåtgärder men belyser samtidigt
att det inte finns personella resurser för att effektivt kunna flytta och taktisera med skenmålen
så att de leder till vilseledning och inte de blir stillastående på samma plats.

Den bästa uthålligheten enligt respondenterna skapas med en taktik där vi skyddar oss genom
spridning och rörligt uppträdande med aktiva och passiva skyddsåtgärder där motståndaren
måste överväga många handlingsalternativ och riskerar kraftsplittring. Detta är krigsavhållande i första hand och en förutsättning för överlevnad in till dess att hjälp anländer. Detta
kräver dyra investeringar, rekrytering, träning och övningar där man kan signalera denna förmåga.

Analys småstat 1
Det anses att bästa skyddet för flygplan på marken skapas genom spridning med snabb rörlighet. Vid högt markhot ska flygplanen stå kvar på huvudbas som ger bäst skydd mot markhot
tycker alla respondenter. Det är dock inte enbart spridningen som ger det effektiva skyddet
utan det är snabb rörlighet och att förbanden hela tiden är i någon form av förflyttning som
skapar svårighet för fienden att hinna ikapp. En grundförutsättning för att lyckas med spridning är tidig förvarning, för att hinna flytta både flygplan och personal.
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Det som blir en utmaning är logistikförsörjning och det behövs ett mer lättrörligt underhållskoncept till spridning. För att inte bli för personalkrävande måste möjligheterna med självkörande fordon och obemannade tekniska lösningar ses över. Denna teknik måste även utvecklas
inom flygbassäkerhetsfunktionen så att de kan säkra en plats på ett par timmar innan landning.

Det finns ett behov enligt respondenterna att använda sig av skenmål och maskering dock så
anser de att det är för personalkrävande för att det ska ge taktiska vinster. Vidare belyser en
respondent att arbetet med den utveckling som skett som gör att JAS 39 Gripen kan landa
utan yttre hjälpmedel, ger resultat genom potentialen att spara in på personal men framförallt
ökar möjligheten till hög hastighet vid spridning.

6.3 Småstat 2
Fördelarna med spridning är att det ger motståndskraft och flexibilitet. Det skapar mer möjlighet till överlevnad och operativ räckvidd. Nackdelarna är att det är en utmaning med centraliserad ledning och kraftsamling. Utspridda baser kräver mer effektiva kommunikationslinjer
för underhåll. Tidsfördröjningar kan förväntas på grund av fördröjningar i ledningskedjor och
samling av styrkor måste göras varje gång en operation ska utföras. Rörlighet, skydd och tidig
förvarning är viktiga förutsättningar.

Markbaserat luftförsvar behövs och krävs speciellt för huvudbaser. Grundläggande funktioner
för fältarbetsresurser som banrengöring i form av snöröjning och sopning bör vara tillgängliga
på flera platser. Fortfarande är luftkrigets tempo för intensivt för att ha full utspridning. Djupet av stridsutrymmet måste användas för att möjliggöra effektiva och skyddade försörjningslinjer av underhåll och reparation. Skyddet med utspridda baser uppnås genom extrem rörlighet i luften och på marken, både inuti och mellan de utspridda baserna.

Analys småstat 2
Vid spridning uppnås större motståndskraft och överlevnad, det bidrar också till en större
flexibilitet och ökar den operativa räckvidden. Utspridda baser kräver effektiva kommunikationslinjer för ledning och försörjningslinjer för underhåll för att det inte ska uppstå fördröjningar. Samtidigt ska det utökade stridsdjup som uppstår vid spridning användas till skyddade
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och effektiva försörjningslinjer. Luftkrigets tempo är för intensivt för att använda full spridning. Markbaserat luftvärn tillsammans med en extremt hög rörlighet både inom och mellan
baser samt tidig förvarning bidrar till skydd.

6.4 Kvantitativ värdering av framgångsfaktorer
Faktorer

Tidig förvar-

Stormakt

Småstat 1

Småstat 1

Småstat 1

Småstat 1

Småstat 2

(Stra)

(Ta)

(Ta/op)

(Op)

(Stra)

(Stra)

5

4

5

5

5

5

Luftvärn

5

5

4

4

4

3

Spridning

5

5

5

5

5

4

Fältarbeten

5

3

3

2

3

2

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

5

3

4

3

4

3

4

3

ning

Flygdrivmedel
Flygammunition
Tekniskt underhåll
Ledning/
Personal

Tabell 3. Resultat efter värdering av respondenterna på framgångsfaktorer enl Warden, 2011 på skydd av flygplan på marken i samband med de semistrukturerade intervjuerna i undersökningen (Larsson, 2018).

Förklaring till värderingkriterier 1-5: 1=Ingen påverkan. 3= Påverkan medel. 5=Stor påverkan.

6.5 Korsvis analys
Spridning har en annan dimension för en stormakt som exempelvis USA där också typen av
flygplan med dess räckvidd är väsentligt annorlunda gentemot en småstat. Det är en stor skillnad på vilka förutsättningar och resurser som finns för skydd av flygplan. En stormakt som
har tillgång till hangarfartyg som i sig är en egen flygbas och kan variera sin position på flygbasen beroende på den hotbild som finns och vad deras syfte med operationen är. Tanken att
använda spridning som skydd för viktiga resurser är dock den samma. Det som skiljer sig i
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uppfattning mellan en stormakt (Fall 1) och en småstat (Fall 2 och 3) är synen på behovet av
fältarbeten i form av skenmål, maskering och tak över flygplanen där stormakten värderar det
som högt och småstaterna som lågt. Detta motiverar småstaterna med att det krävs mycket
personal för att på ett effektivt sätt lura fienden med skenmål då dessa måste flyttas på med
stor rörlighet.

Det är en gemensam syn mellan de tre fallen på vikten att använda spridning som skydd men
dock skiljer sig synen på behovet av snabb rörlighet (hastighet) mellan och inom flygbaserna.
Där stormakten inte har samma behov som småstaterna i studien eftersom deras spridningstaktik är global och de är också offensiva i sin taktik vilket gör att de håller i taktpinnen beträffande intensiteten i krigsförloppet mer än en defensiv småstat. Stormakten belyser svårigheten att som anfallande land möta en fiende som använder sig av spridning, det uppstår då
problem med att samordna anfallen men det åtgår också stora resurser att uppnå de mål eller
den effekt man vill uppnå som anfallande land.

Viss avvikelse kan utläsas i synen på behovet av kvalificerat luftvärn som skydd av flygbaserna. Där värderas det väldigt högt av stormakten tätt följt av småstat 1 och lägst av småstat
2. Småstat 2 beskriver den operativa rörligheten med spridning och hastigheten som skydd i
sig och luftvärn ska prioriteras vid baser där det finns mindre rörliga delar.

6.6 Skillnader och likheter
Likheten med en offensiv stormakt är synen på behov av spridning av flygplan och viktiga
resurser som skydd. Utmaningen är att skapa en fungerande logistikförsörjning vid spridning.
För att spridning ska fungera som skydd så krävs tidig förvarning för att kunna nödstarta eller
flytta flygplan och personal. Det krävs stöd av kvalificerat luftvärn vid huvudbasen där mindre
rörliga funktioner finns. Alla tre fallen påtalar vikten av kvalificerat luftvärn som en del av
luftförsvaret kring en flygbas men småstaterna belyser också utmaningen med dess knappa resurser i förhållande till en stormakt.

Skillnaden med en offensiv stormakt är synen på behovet av fältarbeten som exempelvis tak
ovanför uppställda flygplan som vilseledning men även studier från FOI (Jarlås et al, 2017)
visar på fördelen med fortifikatoriskt skydd av flygplanen. Där tjockleken på plåt till hangarer
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eller skärmtak också ger ett väsentligt skydd och en skillnad i skadeutfallet på personal och
materiel. Synen på behov av skärmtak över uppställda flygplan skiljer sig åt mellan en stormakt
mot en småstat, där stormakten påtalar fördelarna och vikten av dessa och småstaterna inte ser
det som vitalt. Det som stormakten påtalar som vinster med skärmtak är dels att det gör det
svårt visuellt från luften att se om och vad som befinner sig under skärmtaket men det försvårar
också att se resultatet och även att utvärdera vilka resurser hos fienden som blivit utslagna.

Behovet av spridning med snabb rörlighet och att inte bli statisk på en plats skiljer sig mellan
en stormakt och en småstat, detta p.g.a. den geografiska spridning och de resurser som en stormakt förfogar över. Det handlar för en småstat om att förflytta sig med snabb rörlighet mellan
och inom flygbaser, en stormakt som har tillgång till fler flygbaser och olika typer av flygbaser
som exempelvis hangarfartyg har inte samma behov av att förflytta sig mellan baser för att
uppnå skydd.

Det skiljer sig även i synen på behov av maskering och vilseledning där stormakten visar på
vikten av detta och småstaterna prioriterar detta lägre. Småstaterna menar att även det blir personalkrävande, exempelvis maskering och skenmål som flyttas runt blir både tids- och personalkrävande.

Det som framgår som en stor skillnad är tillgången på resurser som personal, ekonomi och
materiel. En stormakt med tillgång till hangarfartyg, långräckviddiga flygplan (obemannade
eller bemannade) har större förutsättningar till både skydd och uthållighet.

7 Diskussion och sammanfattning
Precis som i bibelns berättelse där David överlistar jätten Goliat med sin slunga, taktisk list och
lättrörlighet, på samma sätt behöver också en småstat använda sig av list och lättrörlighet men
även av förtänksamhet i sin taktik att skydda flygplan på marken så att de kan användas till
luftförsvars, attack och spaningsföretag eller transportuppdrag. Berättelsen visar exempel på
andra faktorer än överlägsen numerär och fysisk styrka som avgörande för att vinna striden!
Det är dessa faktorer som en småstat måste hitta och lära sig att använda och öva på i fredstid
för att det sedan ska fungera i högre konfliktnivåer som kris och krig.
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I Warden och Papes luftstridsteoretiska tankar om huruvida luftkriget eller specifikt anfall mot
flygbaser sker på en taktisk eller strategisk nivå kan vara svårt att urskilja. När flygplanen står
på marken så sker aktiviteter för att skydda, försörja flygplanen på taktisk nivå samtidigt planeras dess uppdrag på operativ nivå men sedan när ett uppdrag påbörjas eller ett flygplan påverkas så ger det direkt påverkningar på strategisk nivå för en småstat.

Vad gäller skydd av flygplan på en flygbas så visar studien att spridningsprincipen är ett effektivt sätt att skydda flygplan på både för en stormakt och en småstat. Trots att det är stora resursskillnader mellan en stormakt med tillgång till baser över hela världen och hangarfartyg med
kvalificerat skydd och en småstat så är synen på spridning den samma. Det är dock inte bara
utspridning som ger skydd utan den viktigaste faktorn är den förflyttning och rörelse som sker.
Blir situationen statisk tappar man själva vinsten med spridning och fienden hinner i kapp.

Stormakten i undersökningen påtalar att det blir svårt att samordna anfall och det blir resurskrävande i form av antal flyguppdrag och vapenlast för att uppnå den effekt och de mål som det
anfallande landet satt upp. Signaturanpassning för flygplan på marken skulle vara en utveckling
som skulle ge skydd och öka möjligheten till överlevnad. Samtidigt så skulle även det spara in
på personal och ge ytterligare effekt för spridning som skydd. Signaturanpassningen kan bestå
av vilseledande färg, uppfällbart maskeringsnät eller i form av störning som vilseleder fientlig
spaning. Vidare så visar studien att tillsammans med framgångsfaktorerna tidig förvarning,
luftvärn, spridning och fältarbeten (Warden, 2011) så är tid, rum och kostnad faktorer som en
småstat måste ta mer hänsyn till än en stormakt, som har större resurser i form av personal,
materiel och ekonomi. Det en stormakt har till sin stora fördel är dess tillgång på flygbaser
globalt (rum) för att möjliggöra skydd genom spridning. Faktorerna tid och rum kommer från
teorin om manöverkrigföring (Försvarsmakten, 2016). Kostnad är en faktor som kommer från
militärtekniken och teorin om militär nytta (Försvarshögskolan, 2013). Med försvarsmaktens
storlek och ekonomi är rörelse det mest effektiva skyddet för våra luftstridskrafter (Anderberg,
2018).

Ur ett uthållighetsperspektiv indikerar studien att basering på huvudbas är det mest effektiva.
Detta för att på en huvudbas eller flottilj så är underhållsfunktioner redan förberedda och utbyggda, med spridning så måste dessa resurser dela på sig och blir då också mer utdragna.
Resultatet i den kvantitativa analysen om framgångsfaktorer visar att ämnet är komplext då
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samtliga respondenter påtalar vikten av spridning och värderar flygammunition och drivmedel
högt samtidigt som de påtalar svårigheten med logistikförsörjning vid spridning. Detta är en
utmaning och helt avgörande för dess framgång.

Om enbart start och landningseffektivitet mäts så är det mer effektivt att stå samgrupperat. Studien indikerar att det är effektivt att sprida lagom långt i avstånd, vilket kan ske lokalt inne på
en huvudbas. Det möjliggör en effektivare och mindre komplicerad logistikförsörjning samt att
det underlättar skyddet av flygplan och övriga resurser.

Inom svensk-finska samarbetet kommer det möjligen inom en snar framtid att finnas förmågan
att sprida på start och landningsplatser med vapenlast mellan länderna, vilket innebär att det
skapar möjligheter till en stor geografisk spridning. Det som då kommer att bli ännu mer utmanande är logistikförsörjning av flygplan som nämns i studien och en möjlig lösning skulle vara
att finsk personal kan klargöra svenska flygplan och vice versa. Men det mest effektiva sett ur
tid, rum och kostnad skulle vara om båda länderna hade samma flygplanssystem för effektivare
försörjning.

Modellen nedan (Figur 11), illustrerar en sammanfattning av studien där den övre delen visar
på hot som kan förekomma mot en flygbas från en stormakt. I mitten av modellen i de tre
ringarna, visas de förutsättningar som är viktiga att ta hänsyn till och som påverkar en småstat
vid skydd av flygplan. Slutligen i nedre delen av modellen så visas de framgångsfaktorer
(Warden, 2011) som lyfts fram i studien som viktiga för att möjliggöra skydd av flygplan på
marken. De pilar som går ut från framgångsfaktorerna i blå färg är exempel på effekter som
faktorerna ger. De pilar som pekar mot framgångsfaktorerna i grön färg är exempel på förutsättningar som krävs för att faktorerna ska ge önskad effekt.
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Fältarbeten
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(Warden, 2011)

Nödstart, skydd

Förvarning

Luftvärn

Spridning

Fältarbeten

Huvudbas

av personal
Försörjning

Skenmål/ maskering
Fortifikatoriskt skydd

Hastighet/rörelse
Banreparation
Ökar möjligheten till:

Skydd av flygplan på flygbas
Figur 11. Modell som sammanfattar studien (Larsson, 2018).
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Slutsats
Småstaternas defensiva ansträngningar är relevanta ur en offensiv stormakts syn på vad som
gör effektiva anfall svårt. Genom att använda sig av spridning blir det svårt att samordna anfall
och behovet är stort av en snabb underrättelseinhämtning för att hänga med i den mindre statens
tempo vilket skapar skydd av flygplanen.

Ett kvalificerat luftvärnssystem är viktigt men då främst som skydd av en huvudbas där det
finns resurser som är mer svårrörliga. Eftersom luftvärnsresurser också kan behövas för skydd
av andra strategiska mål som exempelvis huvudstaden, Gotland eller markstridsförbandens mobilisering indikerar studien att flygbaskonceptet kan använda sig av spridning med snabb rörlighet och tillgång till många start- och landningsmöjligheter för att klara sig utan skydd från
kvalificerat luftvärn under viss tid. Spridning med snabb rörlighet kräver ett logistikkoncept
som är mer lättrörligt och med möjlighet att följa med i det höga förflyttningstempot som krävs.

Studien indikerar att det är tveksamt om en småstat har personella resurser för att nyttja maskering och skenmål effektivt. Om en småstat ska använda maskering och skenmål för att skapa
vilseledning och osäkerhet hos fienden krävs det lätthanterlig materiel som inte är personalkrävande.

Vidare är behovet stort mot en utveckling som leder till fler funktioner som blir obemannade
då detta skulle spara både på personal och tid. Exempel på detta skulle vara obemannade fordon
för snöröjning, sopning eller friktionsmätning av banan. Det gäller även inom bas-skyddsfunktionen där små UAV:er får komplettera nuvarande hundpatruller och patrullsträckor på ett mer
tids- och personaleffektivt sätt för att hinna med i det förflyttningstempo som spridning kräver.

Studien visar att fortsatt utveckling av JAS 39 Gripen i likhet med autonom landningsförmåga
för att underlätta spridning och rörlighet samt minska personalresurserna vore sannolikt värdefullt för att möjliggöra att taktiken med högt tempo, många start- och landningsplatser blir framgångsrikt samtidigt som utvecklingen med maskering och skydd av flygplan måste fortgå. Vid
användning av skärmtak och hangarer visar studien att tjockleken på plåt visar stora skillnader
i skadeutfallet på personal och materiel (Jarlås et al, 2017).
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Teoretisk nytta
Studien bidrar till teorin genom att redovisa en stormakts respektive småstats syn på skydd av
flygplan på marken samt relatera dessa synsätt med varandra.

Praktisk nytta
Undersökningens resultat kan bidra till, och vara en del av, den utveckling som pågår med ett
nytt svenskt baseringskoncept och medföra doktrinära tankar för framtida diskussioner.

Begränsningar
Studien har genomfört till antalet för få intervjuer för att säkerställa validitet, det är särskilt
tydligt i fallen stormakt och småstat 2. Vidare har undersökningen bara studerat en stormakt
och två småstater vilket gör att man kan diskutera hur representativa resultaten är för andra
stormakter och småstater.

8 Fortsatta studier
Inom ramen för fortsatta studier skulle ett intressant område vara att studera logistikförsörjning
av försvarsmaktens nya baseringskoncept och då främst mot försörjning av flygdrivmedel och
flygammunition. Ett annat intressant område skulle vara att studera vilka möjligheter som ytterligare utbredning av basering av flygplan mellan de nordiska länderna Norge och Danmark
samt hur basering skulle se ut inom ramen för det svensk-finska samarbetet. Vidare skulle studier inom cyberkrigföring och dess hot mot en flygbas kunna undersökas. Studier inom UAV
och dess utveckling och möjligheter inom ett nytt flygbaskoncept är ytterligare ett intressant
område att forska vidare på.
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Bilaga 1
Intervjuguide
1. Vilka är fördelarna med spridning till sido/reserv-bas i förhållande till huvudbas?
2. Vilka är nackdelarna med spridning till sido/reserv-bas i förhållande till huvudbas?
3. Vilka av de grundläggande förmågorna: Ledning, skydd, underrättelser, uthållighet, verkan, rörlighet anser du som viktigast vid flygvapnets basering? Motivera och prioritera.
4. Vilka funktioner anser du som viktigast respektive minst viktiga inom skydd?
Sido/reservbas:
Huvudbas:
5. Vilka funktioner anser du som viktigast respektive minst viktig inom uthållighet?
Sido/reservbas:
Huvudbas:
6. Hur ser du på behovet av LV-skydd kopplat mot en fiende som når våra baser med
kryssningsrobot från eget territorium, räcker spridning i sig som skydd eller krävs LV
skydd på alla start och landningsmöjligheter?
7. Hur ser du på möjligheten att landa och klargöra på en plats som inte är säkrad eller
bevakad av marktrupp?
8. Vad anser du om behovet av skenmål, hur används det idag?
9. Hur ser du på fördelning/prioritering av fältarbetsresurser?
10. Det känns som att uthållighets begrepp optimeras vid huvudbas och skydds begrepp
möjligen optimeras vid spridning till sido/reservbas, hur ser du på detta påstående?
Kompletterande frågor till John A Warden III I samband med att författaren genomförde intervju 2018-03-02, plats: Stockholm.
A) If you were planning an attack on an air base, what would you consider to be the most
troublesome safeguards?
B) When you have planned offensive operations with such great success, what would you
advise in planning defensive operations?
C) If you look from an Iraq perspective in Instant Thunder, what would they do to survive
with their Air force?
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Avslutning
”Rysslands agerande utgör alltjämt ett allvarligt hot mot den europeiska säkerhetsordningen.
Allt tyder på att den ryska förmågeutvecklingen kommer att fortsätta/.
/Rysslands militära positionering har inneburit att operationsmiljön i Östersjöområdet har blivit mer komplex/.
Sverige behöver en militär försvarsförmåga som är uthållig och stabil över tid. Vi måste öka vår
operativa förmåga mot en kvalificerad motståndare i högre konfliktnivåer. Det kräver långsiktig
robusthet vad gäller underrättelser, rörlighet, verkan, ledning och skydd”.
(ÖB Micael Bydén, Sälen, 2018).

Med dessa ord från ÖB Micael Bydén, 2018 så avslutas denna studie och jag vill tacka alla respondenter och min handledare som deltagit med sina kunskaper och sitt engagemang, vilket har lett
fram till undersökningens resultat.

