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Svenska expeditionära luftstridskrafter? 

Sammanfattning: 

Kravet på tillgängliga, rörliga och interoperabla styrkor för uppgifter till oroshärdar runt om i 
världen har ökat. Sverige är medlem av EU och bidrar med styrkor till EU och NATO:s 
styrkeregister. De svenska luftstridskrafterna står i dag i beredskap för ett antal uppgifter och 
den uppgift som bedöms vara mest utmanande är Nordic Battle Group (NBG). 
Luftstridskrafterna har delar i NBG och delar som är direkt understödjande så kallade enablar. 
NBG är dimensionerad för att kunna vara autonom och första styrka på plats i ett 
operationsområde. Detta innebär för de svenska luftstridskrafterna att upprättandet av 
luftkontroll, understödjande av mark och understödjande av sjöstyrkor ligger på Sverige och de 
svenska luftstridskrafterna. Detta kräver expeditionär förmåga. 

Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken utsträckning de svenska luftstridskrafternas 
transformering går mot en expeditionär förmåga. 

Den övergripande frågeställningen är till vilken grad är de svenska luftstridskrafterna 
expeditionära? För att kunna analysera de svenska luftstridskrafterna expeditionära förmåga 
definierar jag inledningsvis expeditionärt. Efter detta jämför jag ett stationärt agerande med 
utgångspunkt i det gamla svenska invasionsförsvaret mot expeditionärt. Undersökningen av hur 
det svenska flygvapnet har transformerats mot expeditionär förmåga använder jag Flygvapnets 
Utvecklingsplan (FVUP). Utifrån den tittar jag på styrkor och svagheter hos de svenska 
luftstridskrafterna. Slutligen analyserar jag de svenska luftstridskrafterna utifrån ett 
expeditionärt perspektiv för att bedöma till vilken grad har de svenska luftstridskrafterna 
transformerats vad avser expeditionär förmåga. 

Resultatet av undersökningen visar på att de svenska luftstridskrafterna sammanslaget ligger på 
en medel nivå av expeditionär förmåga. Ledning inom luftstridskrafterna har lägst nivå av 
expeditionär förmåga i analysen. Här finns det ett tydligt arv av invasionsförsvaret som inte har 
hunnit transformera sig tillräckligt snabbt mot ett insatsförsvar och expeditionär fömåga. 
Rörlighet är den förmåga som har transformerats bäst mot expeditionärt förmåga. Strategiska 
flygtransporter, lufttankning och modul uppbyggnad inom flygbasfunktionen är bidragande till 
resultatet. 

Nyckelord: Expeditionärt, Luftstridskrafter, Svenska Luftstridskrafterna, USAF, EAF 
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Swedish expeditionary Air Force? 
 
Abstract: 
 
The demand for attainable, moveable and interoperable forces for commitment around the world 
has increased. Sweden is a member of the European Community (EC) and contributes with forces 
to standing forces readiness record both to EC and NATO. The Swedish Air Force is standing in 
readiness for a number of tasks. Today the most challenge task is the Nordic Battle Group (NBG) 
task. The Swedish Air Force has units within the BG and also in direct support to it, so called 
enables. NBG is designed to be autonomous and first force in to theatre. This means for the 
Swedish Air Force that they might have to establish a local Air Force by them self in theatre. This
demands an expeditionary capacity. 
 
The purpose of this essay is to examine to what extent the transformation of the Swedish Air 
Force support expeditionary capabilities.  
 
The overarching question is to what extent is the Swedish Air Force expeditionary? To be able to 
answer this question I have to define expeditionary. After this is done I will compare stationary 
behaviour with expeditionary. Stationary behaviour is based on the Swedish national defence 
against an attack on Sweden during the Cold war. To examine the transformation of the Swedish 
Air Force from a national stationary behaviour towards a expeditionary behaviour I will use the 
Swedish Air Force development plan (FVUP). I will identify strength and weaknesses within the 
Swedish Air Force. Finally I will analyze the Swedish Air Force to what extent they has 
transformed towards a expeditionary capability. 
 
The result of the study shows that the Swedish Air Force has a total expeditionary capability of 
average. Command and control (C2) has the lowest measured level of expeditionary capability. 
The reason is the heritage of the old national defence of Sweden witch has not been transforming 
towards an international and expeditionary capability. Mobility is the capability that has 
transformed best towards an expeditionary capability. Strategic airlift, Air to Air refuelling and 
module thinking especially within the airbase function have contributed to the result.  
 
 
 
Key words: Expeditionary, Air Power, Swedish Air Force, USAF, EAF 
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1. Inledning 
Sverige och världen har förändrats under de sista årtiondena. Vi har gått från ett kallt krig 
med två stora aktörer till en mer mångt fasetterad värd1. Sverige har gått från ett 
invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Sverige har fördjupat militärt samarbete både inom 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) och Europeiska Unionen (EU). 
 
 
NATO genomgår en omorganisering och uppgradering av de kapaciteter som alliansen råder 
över. Syftet är att utveckla moderna och flexibla styrkor som är sammansatta efter vad 
operation och konflikt kräver.2 
 
 
De svenska luftstridskrafterna genomgår en nedbantning och reformering för att möta de 
tillgänglighetskrav som ställs på insatsförsvaret nationellt och internationellt3. Traditionellt är 
tillgängligheten hög på luftstridskrafterna i och med att större delen av personalen är fast 
anställd och materielen är densamma vid övning som vid insats. Luftstridskrafterna skall ses 
som ett system av system vilket ställer krav på alla delsystem inom luftstridskrafterna att vara 
tillgängliga, rörliga och interoperabla4. Det arv som vi har med ett invasionsförsvar är inte 
längre efterfrågat och detta har för luftstridskrafterna inneburit att insatsområdet inte längre 
bara är Sverige utan hela världen. Sverige har anmält ett antal förband till olika styrkeregister 
och där finns även förband från luftstridskrafterna5. De krav som ställs på dessa förband är 
framförallt hög tillgänglighet och rörlighet. Kravet på interoperabilitet är en självklarhet då 
Sverige till största del ingår i multinationella styrkor.  
 
 
Första januari 2008 ansvarar Sverige för en EU Battle Group (BG) och detta ställer krav på 
vår Försvarsmakt (FM) vad avser beredskap och insatsplanering. För luftstridskrafterna kan 
det innebära ett större ansvar som ”lead nation” för upprättandet av luftstridskrafter i en 
möjlig operation. Detta medför att Sverige måste kunna vara expeditionära inom 
luftstridskrafterna. Behovet av att verka från avlägsna platser med dålig infrastruktur har ökat 
i och med Sveriges internationella engagemang6. Historiskt har Sverige och FM varit 
expeditionära och vårt tydligaste exempel inom luftstridskrafterna är när Sverige åkte till 
Kongo på sextiotalet7. FM har även nyare erfarenheter med drag av expeditionär karaktär som 
t.ex. förflyttningen av JAS39C förbandet till ”Redflag” övningen i Alaska 2006 och vår 
flygplatsenhet i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) 2003-20048. 
 

                                                 
1 Regeringen, Proposition 2004:05:5, Vårt framtida försvar, Stockholm, s13 
2 Rekkedal, Nils Marius (2004), Modern Krigskonst, Militärmakt i förändring, Stockholm,  Försvarshögskolan, 
Elanders Gotab AB, s157 
3 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm, s52, Svenska Luftstridskrafterna är de delar 
inom Försvarsmakten som genomför Luftoperationer. 
4 Försvarsmakten, HKV beteckning 02800:78558, (2007-11-14), Flygvapnets utvecklingsplan 2007, s5,  Med 
interoperabilitet avses språk, metoder, rutiner, organisationer och funktionaliteter 
5 Regeringskansliet (2007), Pressmeddelande 13 september 2007, Svenska förband och förmågor anmälda till 
FN:s styrke register, Stockholm, Försvarsdepartementet 
6 Försvarsmakten (2007-12-20), HKV beteckning 23382:63862, Perp rapport 2007, Stockholm, s12 
7 Hellström Leif (2003), Fredsflygarna FN-flyget i Kongo 1960-1964, Freddy Stenboms Förlag, Stockholm, s29 
8 Försvarsmakten, 2004-09-09, HKV beteckning 09 500:73699, Slutrapport(Post operation report) för den 
svenska flygplatsenheten SWAFAFS i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Försvarsmakten, s3 
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1.1 Problemformulering 
Efter kalla krigets slut och den tvåpolariserade maktbalansens förskjutning mot en mer mångt 
fasetterad värld har inneburit att hoten och konflikterna har förändrats. Kravet på snabba 
insatser till avlägsna platser från USA och EU har ökat. Detta verifieras både i USA:s och 
EU:s strategiska inriktningsdokument för global säkerhetspolitik910. De åtaganden som 
Sverige har inom EU innebär indirekt att detta även gäller Sverige11. Sverige har som ett litet 
land i norra Europa historiskt koncentrerat sig på ett invasionsförsvar med fokus på territoriell 
integritet. Den ökade globaliseringen och det gemensamma säkerhetspolitiska agerandet från 
EU har bidragit till att Sverige ändrat beteendemönster med ett större internationellt 
engagemang. Förändring av uppgifter och intresseområden har inneburit att Sverige har gått 
mot en insatsförsvarsmakt med klart fokus på att stötta de internationella organisationerna 
med militära förband och förmågor i krigs-, kris- och konfliktområden. För luftstridskrafterna 
innebär de nya behoven och kraven förmåga att kunna förflytta sig snabbt, skapa tidig effekt i 
ett operationsområde och kunna samarbeta med andra nationer. De nya behoven kräver 
expeditionär förmåga och i denna uppsats skall jag undersöka vad detta innebär för de 
svenska luftstridskrafterna och i vilken grad de svenska luftstridskrafterna har expeditionär 
förmåga12. 
 
1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning de svenska luftstridskrafternas 
transformering går mot expeditionär förmåga13. Vid en internationell insats där svenska 
luftstridskrafter skall ingå ställs det krav på tillgänglighet, rörlighet och interoperabilitet vilket 
är huvudegenskaper inom expeditionärt agerande1415. Expeditionärt är ett relativt nytt begrepp 
för svenska Försvarsmakten. Denna undersökning kommer utifrån vald litteratur och 
hemsidor definiera begreppet expeditionärt för att sedan undersöka dess betydelse inom 
luftstridskrafternas transformering mot expeditionär förmåga. Slutligen undersöks i vilken 
utsträckning har de svenska luftstridskrafterna expeditionär förmåga? 
 
Frågeställningar 
• Vad karaktäriserar expeditionärt agerande? 
• Hur har de svenska luftstridskrafterna förändrats från invasionsförsvar till dagens 

insatsförsvar vad avser expeditonär förmåga? 
• I hur hög grad har Sverige expeditionär förmåga inom luftstridskrafterna? 
 
Avgränsningar 
Jag kommer att avgränsa mig till de svenska luftstridskrafterna med fokus på de förmågor 
som finns i Nordic Battle Group (NGB). NBG har bidragit till en transformering av den 
svenska FM och indirekt till luftstridskrafterna. Orsaken till avgränsningen är att det skall bli 
hanterbart i omfång samtidigt som det är ett aktuellt koncept som är framtaget för att agera 

                                                 
9 EU, European security strategy,12 December 2003, Brussels, s1 
10 USA, September 2002, The National Security Strategy of the United States of America, The White House, 
Washington, s1 
11 Regeringen, Vårt framtida försvar, s12 
12 Försvarsmakten (2007-12-20), Perp rapport 2007, s15 
13 Expeditionärförmåga betyder de ingående resurser, vilja, kunskap och föreställningar som skall finnas för att 
medge ett expeditionärt agerande  
14 Norrbottensflygflottilj, F21 beteckning 21120:51275, Arena Studie Luft, Bilaga1, Svenska epeditionära 
flygstridskrafter, Luleå, s7 
15 Expeditionärt agerande betyder i denna uppsats viljan och genomförandet av expeditionära insatser eller -
övningar. 
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expeditionärt16. För att beskriva hur de svenska luftstridskrafterna ser ut i nuläget kommer jag 
att använda mig av Flygvapnets Utvecklingsplan (FVUP) 2007. I FVUP finns det en 
nulägesbeskrivning med beslutad utveckling som sträcker sig mellan 2008-2010 och det är 
denna som kommer att användas i min undersökning. Detta innebär att det blir en viss 
prognostisering av hur de svenska luftstridskrafterna kommer att utvecklas. 
 
 
Den nation jag valt att fokusera på för att ta fram definitionen för expeditionärt i allmänhet är 
USA. För de flygvapenspecifika delarna har jag valt att titta på US Air Force (USAF) 
Expeditionary Air and Space Force (EAF). Orsaken till att jag valt USAF är att de har ett väl 
dokumenterat expeditionärt agerande. USAF har transformerats under 1990-talet fram till 
idag med syfte att bli mer expeditionära och kunna bidra med effekt snabbare i ett 
operationsområde. Till viss del kommer jag att titta på våra grannländer Norge och Danmark 
och hur de har klarat sin transformering mot expeditionärt agerande. 
 
 
Fokus på uppsatsen ligger på luftstridskrafternas expeditionära förmåga och det innebär att 
jag inte kommer att titta på US Marine Corps (USMC) expeditionära stridskrafter mer än att 
jag kommer att ta hjälp av dem för att definiera vad expeditionärt innebär. Övrigt så har 
USMC inte genomgått den tydliga förändring som USAF har med transformeringen till 
Expeditionary Air and Space Forces. Slutligen skiljer sig USMC och USAF vad avser 
operationsbaser. USMC opererar oftast från ett hangarfartyg vilket USAF oftast inte gör. Att 
operera från hangarfartyg för de svenska luftstridskrafterna kommer troligen inte att bli 
aktuellt inom en överskådlig tid. Därav är valet USAF. 
 
1.3 Metod och analysverktyg 
Metoden för att definiera expeditionärt kommer att vara kvalitativ analys av vald litteratur 
med en induktiv metod för att definiera de väsentliga egenskaperna inom expeditionärt17.  
 
Steg1, expeditionärt i teorin, definieras utifrån vald litteratur och underlag expeditionärt 
generellt och för luftstridskrafterna specifikt. Definitioner och beskrivningar av vad 
expeditionärt innebär kommer att analyseras för att sedan välja de egenskaper som är 
väsentliga för expeditionärt generellt och för luftstridskrafterna specifikt.  
 
Analysverktyget som jag kommer att använda för att komma fram till de väsentligaste delarna 
inom ett expeditionärt agerande är de grundläggande förmågorna som finns definierade i FM 
doktrin för gemensamma operationer18. De grundläggande förmågorna kommer användas som 
en tankemodell med syfte att strukturera resonemanget runt expeditionärt19. Orsaken till valet 
av de grundläggande förmågorna är att de kommer förtydliga mitt resonemang runt 
expeditionärt för att sedan återkomma i uppsatsen när jag tittar på min avslutande analys.  De 
grundläggande förmågorna används även genomgående i försvarsmaktens doktriner vilket 
bidrar till att läsaren av uppsatsen kan följa diskussionen utifrån en känd referensram.  
Produkten av steg 1 blir att jag kommer att välja en definition på expeditionärt som skall 
nyttjas i den fortsatta diskussionen. 
 
                                                 
16 European Union (2006), Factsheet EU BATTLEGROUPS, EU Council Secretariat, Brussels, s1 
17Thurén Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm, Liber AB, Det finns två olika sätt att dra 
slutsatser, induktion och deduktion. Induktion bygger på empiri medan deduktion bygger på logik. 
18 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm, s60 
19 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm, s51 
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Steg 2, är en fortsättning på expeditionärt i teorin där jag skall jämföra de förändringar som 
finns från ett nationellt, stationärt agerande till ett expeditionärt agerande och hur de har 
påverkat de svenska luftstridskrafterna. Utgångspunkten för det stationära agerandet står den 
svenska försvarsmaktens invasionsförsvar för, med uppgift att förhindra invasion mot 
Sverige. Jag har valt att utgå från Richard A, Bitzingers rapport Facing the Future, The 
Swedish Air Force, 1990-2005. Denna rapport ger en bra sammanställning av hur det svenska 
flygvapnet såg ut i början av 1990-talet och den tänkta utvecklingen fram till 2005. Det 
expeditionära är redan definierat i steg 1. Produkten av steg 2 är tabellen 1.1  stationärt mot 
expeditionärt och Linjalen 1.1 stationärt mot expeditionärt 
 
Steg 3, USAF transformering mot en modern expeditionär luftstridskraft. Kapitlet undersöker 
USAF utveckling från kalla kriget fram till idag vad avser deras expeditionära förmåga. Jag 
reflekterar även kort över de tankar som finns i Arena studie luft. Efter steg 1,2 och 3 har jag 
svarat på min inledande fråga, vad karaktäriserar expeditionärt agerande? 
 
Steg 4, här kommer jag att undersöka de svenska luftstridskrafternas transformering mot 
expeditionär förmåga. Min beskrivning av de svenska luftstridskrafterna utgår ifrån FVUP 
2007. Analysen av de svenska luftstridskrafterna kommer att genomföras som en jämförande 
kvalitativ metod mellan vald fastställd definition av expeditionärt, expeditionärt i teorin och 
USAF transformering i förhållande till de svenska luftstridskrafterna. När detta är genomfört 
har jag svarat på min fråga, hur har de svenska luftstridskrafterna förändrats från 
invasionsförsvar  till dagens insatsförsvar vad avser expeditonär förmåga? 
 
Avslutningsvis, steg 5, kommer jag att analysera de svenska luftstridskrafterna vad avser i 
vilken grad de är expeditionära. Analysverktyget som kommer att nyttjas är de grundläggande 
förmågorna. Varje förmåga kommer att redovisas visuellt med linjalen 1.1 stationärt mot 
expeditionärt.  Steget kommer att avslutas med slutsatser som har utgångspunkt på de 
väsentligaste delarna ur expeditionär förmåga sett ur ett svenskt luftstridsperspektiv och 
specifikt ur ett luftstridsperspektiv inom NBG. När detta är gjort har jag svarat på min 
avslutande fråga, i hur hög grad har Sverige expeditionär förmåga inom luftstridskrafterna? 
 
Analysverktyg 
Jag har valt att titta på expeditionärt utifrån de grundläggande förmågorna med syfte att skapa 
en referensram, som jag sedan kan jämföra mot hur FM och luftstridskrafterna var under 
invasionsförsvaret. Detta kommer att sammanställas i en tabell 1.1, stationärt mot 
expeditionärt. Jag kommer att visualisera min analys utifrån en linjal som beskriver i vilken 
grad de svenska luftstridskrafterna är expeditionära. Graderna är låg, medel och hög. 
 
Hög grad av expeditionär förmåga innebär att det finns en stor likhet med de kriterier som 
finns i min definition av expeditionärt och de flesta av kriterierna i tabellen 1.1 stationärt mot 
expeditionärt. 
Medel grad av expeditionär förmåga innebär att det finns likheter med de kriterier som finns 
i min definition av expeditionärt och ett antal av de kriterierna i tabellen 1.1 stationärt mot 
expeditionärt. 
Låg grad av expeditionär förmåga innebär att det saknas likheter med de kriterier som finns i 
min definition av expeditionärt och de kriterier som finns i tabell 1.1 stationärt mot 
expeditionärt. 
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Det finns även möjlighet att lägga sig mellan två grader t.ex. ett resultat skulle kunna vara 
medelhög grad av expeditionär förmåga. Nedan visas ett exempel på en bedömning av 
expeditionär förmåga. 
 

 
Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 

 
 
1.4 Litteratur och Källkritik 
Litteratur vad avser expeditionärt är omfattande. Jag har valt att utgå från ett antal officiella 
publikationer och studier för att definiera begreppet expeditionärt.  
De publikationer som jag har valt är: 
United states Marine Corps, MCDP 3 Expeditionary Operations 
USMC är expeditionära och har en lång tradition av att vara det. Jag har tagit hjälp av USMC 
för att titta på de grundläggande delarna av vad expeditionärt innebär. Min uppfattning är att 
militär litteratur på området expeditionärt ofta återkopplas till USMC publikationer. I de 
allmänna delarna av USAF doktriner vad avser expeditionärt refererar man tillbaka till USMC 
publikationer. Därav har jag valt att till viss del ta mitt avstamp i definitionen expeditionärt 
utifrån USMC. I MCDP 3 kapitel 2, The Nature of Expeditionary Operations, beskriver man 
grunderna av vad det innebär att vara expeditionär. 
USAF, Air Force Doctrine document 1 och document 2 
I min undersökning har jag valt att titta på USA och dess flygvapen där av valet av USAF 
Doctrine. USAF Doctrine ger mig ett flygvapen perspektiv i definitionen av expeditionärt samt 
att det ger mig en förståelse över hur de har tänkt. 
NATO Handsbook 
Jag har till viss del tagit del av NATO:s definiering av expeditionärt som kan ge mig en mer 
europeisk syn på expeditionärt då huvuddelen av medlemsländerna är inom EU. NRF är 
NATO:s expeditionära styrka och de krav som ställs på dem angående tillgänglighet, rörlighet 
och interoperabilitet överensstämmer väl med vad som krävs av expeditionära agerande. 
NATO som organisation fattar sina beslut på konsensus, vilket innebär att samtliga 
medlemsländer ställer sig bakom. Sverige har fattat beslut om att interoperabilitets strävan skall 
ske mot NATO:s interoperabilitets mål.20 
Arena Studie Luft 
Arena studie luft hjälper mig i det avseendet att jag erhåller en referens på en tolkning av 
expeditionärt sett ur ett svenskt flygvapen perspektiv. Det ger mig även den syn som existerar 
inom luftstridskrafterna och bekräftar vikten av transformering till expeditionära 
luftstridskrafter. 
RAND, Project Air Force 
The RAND Corporation är en icke vinstdrivande forskningsorganisation som har till uppgift att 
objektivt bidra med analyser och effektiva lösningar åt den statliga och privata sektorns 
utmaningar.  

                                                 
20 Regeringen (2004), Vårt framtida försvar, s16 
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Project Air Force (PAF) inom RAND har till uppgift att stödja USAF med analyser och 
utvecklingsförslag. PAF består av fyra undersektioner: 

• Aerospace Force Development 
• Manpower, Personnel and Training 
• Resource Managment 
• Startegy and Doctrin 

The RAND Coperation har en kvalitet försäkringsprocess som innebär att man har kvalitativt 
säkrat de publikationer och forskningsrapporter som man ger ut. Detta sker genom att man 
tittar på problemformuleringarna, undersökningsmetoden och nyttan av det som man kommer 
fram till. I min studie har jag tagit del av RAND forskningsmaterial inom ett antal områden för 
att titta på erfarenheter av expeditionärt och transformering mot expeditionärt. Forskningarna 
riktar sig enbart mot USAF, men de dokumenterade erfarenheter som jag har erhållit från PAF 
får anses användbara på våra svenska luftstridskrafter. 
 
 
RAND, Facing The Future, The Swedish Air Force, 1990-2005 
Denna rapport ger mig en opartisk källa till hur det svenska flygvapnet såg ut i början av 1990. 
Rapporten har en nulägesbeskrivning som bekräftar Sveriges roll som neutral och alliansfri. 
Svenska flygvapnet hade en uppgift och det var att försvara Sverige mot en invasion. 
Rapporten tittar även på utvecklingen fram till 2005 och det finns inga tendenser att Sverige 
och Flygvapnet skulle börja agera internationellt eller skapa en förmåga att agera expeditionärt. 
 
 
Försvarsmakten, Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2008-2017 och Flygvapnets 
Utvecklingsplan 2007 
I min slutliga diskussion skall jag titta på de svenska luftstridskrafterna och har då tagit hjälp av 
FM officiella dokument vad avser nuläget och den tänkta utvecklingen i närtid. Detta är ett 
dokument som revideras årligen viket kan innebära vissa risker att den om ett år är förändrad. 
Jag anser att dokumentet är relevant och min bedömning är att det inte kommer ske några 
drastiska förändringar.  
 
 
1.5 Tidigare forskning och Disposition 
Tidigare forskning inom ämnet expeditionärt och luftstridskrafterna är omfattande. Större delen 
av litteraturen kommer från USA och där är Maxwell Air University ledande inom ämnet 
Expeditionary and Air Power.  
Richard G, Davis har via sin sammanställning av utvecklingen av de amerikanska 
luftstridskrafterna i essän Immediate Reach, Immediate Power: The Air Expeditionary Force 
and American Power Projection in the Post Cold War Era, sammanfattat USAF utveckling 
efter det kalla kriget.  
Major Curt A. Van De Walle har med sin essä Back to the Future: Does History Support the 
Expeditionary Air Force Concept, tittat på nyttan av expeditionära luftstridskrafter.  
I USA finns även RAND som är en icke vinstdrivande organisation som stödjer statliga aktörer 
med analyser och rapporter. Inom RAND finns det ett Project Air Force (PAF)21. Som har ett 
antal studier och forskningsrapporter som hanterar USAF expeditionära agerande. 
Från svenskt håll finns det begränsat underlag på expeditionärt och luftstridskrafter. Inom 
Arena Studie Luft som bedrivs av LuftStridsSkolan (LSS) finns det ett dokument som beskriver 
de svenska expeditionära flygstridskrafterna. Syftet med denna rapport var att ta fram en metod 
                                                 
21 Övrig information om PAF finns att hämta på RAND hemsida, www.rand.org/paf 
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för hur man skall stödja processen att skapa expeditionära luftstridskrafter22. Övrigt så finns det 
viss dokumentation om det expeditionära och expeditionärt agerandet med utgångspunkt från 
Nordic Battle Group (NBG) här finns ett antal uppsatser från Försvars Högskolan (FHS) och 
Krigsvetenskapsakademin (KrV). 
 
 
Disposition i stort 
I kapitel två avser jag att definiera vad expeditionärt är generellt och sedan mer specifikt vad 
avser luftstridskrafterna. Här kommer jag att skapa ett verktyg där jag kan titta på 
ytterligheterna stationärt mot expeditionärt. Slutligen i kapitel två kommer jag att titta på 
USAF transformering mot en modern expeditionär luftstridskraft. I kapitel tre undersöker jag 
de svenska luftstridskrafternas transformering mot en expeditionär förmåga. I kapitel fyra 
kommer jag att dra konklusioner utifrån i vilken grad de svenska luftstridskrafterna är 
expeditionära. Slutligen i kapitel fem redovisar jag en sammanfattning och avslutande 
diskussion. 
 

2 Expeditionärt agerande 
 
I detta kapitel tittar jag på expeditionärt i teorin. Jag kommer att definiera expeditionärt 
utifrån vald litteratur. När detta är gjort kommer jag att jämföra expeditionärt i förhållande till 
hur FM såg ut under invasionsförsvaret. Resultatet är en tabell 1.1 stationärt mot 
expeditionärt och Linjalen 1.1 stationärt mot expeditionärt. Del två i kapitlet är att titta på 
erfarenheterna som USAF har utifrån deras transformering till Expeditionary Air and Space 
Forces (EAF) och en kort reflektion om de svenska tankarna om expeditionärt inom 
luftstridkrafterna. Kapitlet avslutas med en summering där jag svarar på min första fråga, vad 
karaktäriserar expeditionärt agerande? 
 
 
2.1 Expeditionärt agerande i teorin 
Engelska definitionen expedition översatt enligt engelsk-svenska prisma ordboken på 
Wordfinder med expeditionärt, forskningsresa(mil), utflykt och skyndsamt. Om vi slår upp 
expedition i Svenska Akademinsordlista (SAOL) hittar vi denna förklaring till ordet, 
forskningsresa. Min uppfattning är att expeditionärt är ett lånord från engelskan och därav bör 
vi titta på ett antal översättningar till. Om vi översätter expedition från svenska får vi ett antal 
träffar med expeditionary forces vilket ger associationer till militär verksamhet. I Merriam 
Webster Online hemsida förklaras expedition enligt följande23: 
a): journey or excursion undertaken for a specific purpose  
b): the group of persons making such a journey 
c): efficient promptness: speed  
d): a sending or setting forth.  
Ursprunget ur expeditonary är ordet expedite, som översätts påskynda, befordra och 
expediera, uträtta. Speed är även vanligt förekommandet i sammanhanget vilket får 
översättas med fart, snabbhet. 
 
 

                                                 
22 Norrbottensflygflottilj, Svenska epeditionära flygstridskrafter, s2 
23 Expeditionary enligt Marriam Webster Online dictonary 
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The US Marin Corps Doctrine Publication definierar expedition som “An Expedition is a 
military operation conducted by an armed force to accomplish a specific objective in a foreign 
country”24. Typ av operationer kan variera, det kan vara humanitära, peacekeeping, 
peaceenforcing eller att försvara egna medborgare25. Övrigt så framhåller man i ovan nämnd 
publikation de kriterier som vi har fastställt, ”…some significant distance from their home 
base, ..establishment of forward bases, ..temporary creation of support apparatus.., logistics, 
the movement and maintenance of forces”26. Ordet ”expeditonary” tyder på en temporär 
tidsperiod med ett tydligt slutläge som innebär direkt tillbakadragande. Expeditionary tyder 
också på att styrkan skall vara stramt hållen med ett minimum av personal och utrustning för 
att klara av uppgiften. NATO framhåller för sin expeditionära styrka NATO Respons Force 
(NRF) följande: 
 

“The NRF is a joint force of land, sea and air elements that can be tailored to 
individual missions and deployed rapidly wherever the North Atlantic Council 
requires. It is designed as a force that comprises technologically advanced, 
flexible, deployable, interoperable and sustainable elements, ready to deploy its 
leading elements within five days and able to sustain itself without further 
support for thirty days. It is not a permanent or standing force but one composed 
of units assigned by member countries in rotation, for set periods, and trained 
and certified together.”27 
 

Utifrån denna skrivning kan vi ta fram kriterier som behov av snabbhet, rörlighet, 
interoperabilitet och uthållighet. Styrkan är sammansatt efter behov för en specifik uppgift 
och skall kunna uppträda autonomt. En expeditionär styrka kan variera mellan att vara upp till 
flera hundra tusen soldater till att vara mindre enheter. I definitionen mindre enheter får NBG 
stå för en sådan28. 
 
Detta ger en möjlighet att utifrån ordet expedition och expeditionary sammanfatta en 
definition för ordet expeditionärt. 
 

1. En expedition är en organiserad resa som går mot ett mål som är oklart på grund av 
information och händelseutveckling. 

2. Organisationen eller gruppen som skall genomföra resan har ett gemensamt mål. 
3. Är organisationen militär, vilket den är i detta sammanhang, är uppgiften att projicera 

militär närvaro för att kunna stävja, dämpa eller förhindra en konflikt autonomt. 
4. En expeditonär styrka skall inkludera transporter, logistik och all nödvändig utrustning 

för att lösa ställd uppgift. 
5. Att vara expeditionär innebär att det finns en snabbhet i dess natur vad avser 

beredskap, resurser och kapaciteter. 
 
Utöver den definition som vi har fastställt ovan så är det inställningen (Mindset) som är 
avgörande för hur man skall lyckas i expeditionära operationer. Innebörden av inställningen 
är medvetenheten om att man kommer att ha begränsade resurser, det kommer att ske insatser 
på kort varsel. Det innebär även att levnadsförhållandena och säkerheten kan uppfattas som 

                                                 
24 MCDP 3 (1998), Expeditionary Operations, Department of the navy, Headquarters United states Marine 
Corps, Washington DC, s31 
25 MCDP 3 (1998), Expeditionary Operations, s31 
26 MCDP 3 (1998), Expeditionary Operations, s32 
27 NATO Handbook, (2006), NATO Publications, Brussels,  s177 
28 MCDP 3 (1998), Expeditionary Operations, s34 
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spartansk29. I USMC Doctrin Publication (MCDP) 3 framhåller man vikten av att klara av 
spartanska förhållanden. 
 

”The expeditionary mindset implies a Spartan attitude: an expectation and willingness to 
endure-in fact, a certain pride in enduring-hardship and austere condition.”30 

 
2.2 Generell diskussion om ytterligheterna stationärt mot expeditonärt. 
Sverige har under kalla kriget organiserat sig i ett invasionsförsvar, vilket innebar att volym 
och fasta grupperingar i nyckelområden var centralt. Vår försvarsindustri har försett oss med 
materiel och utvecklat system efter insatsförsvaret. Livslängden på ett militärt system är långt 
och en stor del av de system som FM nyttjar idag var projekterade och framtagna under kalla 
kriget. Personalen har bestått av officerskår med fast anställning, reservofficerare och 
värnpliktiga med uppgift att försvara Sverige och dess gränser. Efter murens fall 1989 har det 
skett drastiska förändringar i Europa och västvärlden och efter Warzawapaktens kollaps 1991 
har vi gått från en två polig maktbalans till en mer splittrad maktbalans med USA som 
dominant. De förändringar som vi har sett i Sverige är att vi gått mot ett insatsförsvar med 
uppgiften att inte endast försvara Sverige, utan även försvara gemensamma demokratiska 
värderingar över hela världen.  
 
 
Richard A.Bitzinger skrev en rapport om svenska flygvapnet och dess framtid som 
publicerades 1991. Rapporten beskriver svenska flygvapnet t.ex. vår ledning, logistik, 
flygbaskoncept, antal flygplan och antal piloter31. Rapporten fokuserade på framtiden och den 
tänkta utvecklingen för svenska flygvapnet sett från ett 1990-tals perspektiv. Några 
reflektioner över rapporten är avsaknaden av de krav och den utveckling vi ser idag mot 
internationalisering och snabba insatser. Rapporten beskriver hur Sverige skall försvara 
territoriet. Flygvapnet främsta uppgift var luftförsvarsuppgifter. Internationella uppgifter eller 
nya ambitioner för flygvapnet existerade inte32.  
 
 
Den nya FM utvidgade intresseområde och förband som innehar hög beredskap ställer nya 
krav på alla ingående delar i vår FM. De delar som väsentligt påverkar luftstridskrafterna är 
vår interoperabilitet inom ledning, procedurer och materiel. Övriga funktioner som är av vikt 
för ett expeditionärt agerande är vår skyddsnivå, samband, rörlighet och möjlighet till 
uthållighet. 
 
 
2.3 Stationärt i förhållande till expeditionärt. 
Jag har inledningsvis sagt att jag skall skapa en utgångspunkt för att kunna analysera ett 
expedionärt agerande. Utgångspunkt kommer jag att ta från de grundläggande förmågorna i 
FM doktrin för gemensamma operationer. Utifrån de grundläggande förmågorna kommer jag 
att titta på ett svenskt invasionsförsvars enligt Bitzinger i förhållande till ett insatsförsvar med 
expeditionär förmåga. 
 
 

                                                 
29 Norrbottensflygflottilj, Svenska epeditionära flygstridskrafter, s7 
30 MCDP 3 (1998), Expeditionary Operations, s44 
31 Bitzinger Richard A (1991), Facing the Future The Swedish Air Force, 1990-2005, RAND, Santa Monica, 
CA, s12 
32 Bitzinger Richard A (1991), s3 
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Ledning, stationärt i förhållande till expeditionärt 
Den svenska ledningen har haft ett begränsat operationsområde, Sverige och dess omedelbara 
närhet. Invasionsförsvaret var väl övat internt såväl som med övriga funktioner inom 
totalförsvaret. Ledningssystemet var dimensionerat för ett nationellt försvar33. Förändrat 
intresseområde till hela världen med fokus på EU:s operationsradie ställer krav på 
verksamhetssystem, ledningsförmåga och beredskap som kan hantera att vi bedriver militära 
operationer lång från Sverige. Grundprincipen uppdragstaktik gäller dock fortfarande, men 
ledningsförhållanden och handlingsregler blir mer komplexa. Tillgänglighet på beslutsfattare i 
alla nivåer upp till regeringskansliet är en förutsättning för att kunna bedriva operationer på 
distans. Den politiska ledningen skall skapa förutsättningar för militären att lösa de uppgifter 
som de ställs inför. Detta innebär mandat, handlingsregler, ekonomi och skapa diplomatiska 
förbindelser34. För flygstridskrafterna är de diplomatiska avtalen avgörande då vi i många fall 
grupperar i ett eller flera angränsande länder till operationsområdet35. 
Tillgång till ledningspersonal som snabbt kan placeras in i operationsstaber med kunskap om 
internationella operationer krävs. Utveckling av ledningssystem som är interoperabla på både 
taktisk- och stridsteknisknivå. Beredskapsplanering behövs för inställelse med extremt korta 
tidsförhållanden. NBG tidsförhållanden till initial effekt i ett operationsområde är inom 10 
dagar36.  
 
 
Rörlighet, stationärt i förhållande till expeditionärt 
Under invasionsförsvarets tid var rörligheten inom landet god men utanför gränsen var den 
begränsad37. FM materiel och utrustning är transportabel inom de flesta system och 
framförallt inom flygvapnet, men rörligheten har varit stridsteknisk och taktisk. Rörligheten 
har haft sina begränsningar, stora delar av rörligheten av luftstridskrafternas materiel har 
dimensionerat efter att rymmas i ett Herculesflygplan, eller att kunna transporteras inom 
Sverige på väg eller järnväg. Standaren har varit svensk. Vårt strilsystem och radarkedjor 
inom flygvapnet är transportabla, men de har stora krav på expertkompetens, monteringstider 
och förberedda grupperingsplatser. Strilsystemet är en svensk särlösning som har dålig 
kompabilitet med andra nationer och organisationers flygplan och stridsledningssystem38. FM 
transportkapacitet har grundat sig på att Sverige och det civila samhället mobiliserar och FM 
får tillgång till stora transportresurser inom samtliga arenor. Den civila transportsektorn var 
och är till dels samövade med militären. 
FM ambition att kunna stödja världssamfundet med militär närvaro i ett operationsområde 
långt från Sverige kräver en helt ny typ av rörlighet. FM har behov av strategisk rörlighet i 
både luften och havet och denna förmåga finns inte inom FM. Nya förmågor på rörlighet är 
möjlighet till lufttankning, strategiska transporter, rörlig ledning och möjlighet till att upprätta 
flygplats. Sverige har ingått ett antal avtal och samarbetsprojekt för att säkerställa en 
strategiskrörlighet. Strategic Air Lift Interrim Solution (SALIS) är en av dem39. Det ger oss 
                                                 
33 Bitzinger Richard A (1991), s22 
34 Dowdy, William L  (2001), Expeditionary Diplomacy: POL-MIL Facilitation of AEF Deployments, Airpower 
Research Institute, Maxwell, s2 
35 Sverige har bidragit med en Flygtransportstyrka till ISAF under 2005 och 2006, då var enheten baserad i 
Termez, Uzbekistan. Från 2006 understöder det svenska transportflyget den svenska missionen i Afghanistan. 
Enheten är baserad i Förenade arab emiraten. 
36 I de grundkrav som ställs på en Battle group är uppfattningen att man skall kunna leverera initial effekt inom 
10 dagar i ett utpekat operationsområde. 
37 Bitzinger Richard A (1991), s24 
38 Bitzinger Richard A (1991), s41 
39NATO (2008), Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) 
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möjlighet att snabbt erhålla strategiska transportflygresurser. Liknande avtal finns inom 
sjötransporter. Möjlighet till egna nationella strategiska transportresurser får vi se som små, 
nyckeln till framgång är samarbete. De system som måste finnas för att kunna upprätta en 
strategisk eller taktisk flygplats har krav på sig att vara interoperabla, modulära och 
transportabla. Vid en upprättande av en Air Port of Dembarkment (APOD) för en Battle 
Group (BG) eller Taskforce (TF) ställs stora krav på att de måste vara lufttransportabla. 
Resurser för att kunna upprätta acceptabel levnadsnivå på en oförberedd flygbas ställer även 
krav på funktionella bostadssystem och arbetsplatser. Inom rörlighetskonceptet i det 
expeditionära konceptet ligger förberedelse av packning, förrådsställning och utplacering av 
materiel. Förrådsställning och utplacering av material är ingen nyhet för FM, men då var det 
Sverige nu är operationsområdet världen. Vid förberedelserna för NBG tittade man på 
alternativet att magasinera viss materiel på Kanarieöarna40. 
 
 
Skydd, stationärt i förhållande till expeditionärt 
Skyddet inom invasionsförsvaret byggde på förberedda grupperingsplatser och spridning. För 
flygvapnet betydde det ett flygbaskoncept med ett antal huvudbaser, sidobaser och 
reservbaser41. På baserna var det förberett med sambandssystem, ledningsplatser, 
grupperingsplatser, flygplatstjänst, flygräddningstjänst och inflygningshjälpmedel. I 
skyddshänseende har spridningen av resurserna över en stor yta bidragit till gott skydd, men 
det har ställt krav på fast infrastruktur och volym. 
Skydd för ett expeditionärt agerande ställer krav på såväl individen som system och 
funktioner. Skydd mot sjukdomar och hygien är avgörande. Är personalen vaccinerad rätt och 
har de resurser för att hålla en acceptabel hygien? Personlig skyddsutrustning måste finnas 
tillgänglig och även vara tillpassad och samma gäller eldhandvapen. Situationen avgör vilken 
nivå en baseringsplats skyddsnivå skall ligga på. Är det ett hotfullt område ökar kraven på 
bevakningsstyrkor, fordonsskydd och skyddsrum. CBRN42 och ROTA43 hot måste tas i 
beaktande. Det finns ett inslag av riskhantering inom skyddsområdet. Vilken risk är man 
villig att ta för att snabbt kunna vara på plats?  
 
 
Underrättelse, stationärt i förhållande till expeditionärt 
Underrättelse och information är väsentlig i de flesta oroshärdar och krig, detta skiljer inte 
inom ett expeditionärt tänkande. Sveriges bevakning av Östersjön och vår närhet får bedömas 
som gott, vi har goda resurser för underrättelseinhämtning och vi har en uppfattad normalbild. 
Traditionellt har underrättelsen inriktats mot att ge Sverige och FM en tidig förvarning för en 
eventuell attack44. Sverige som en aktör inom EU:s intresseområde ställer ökade krav på nya 
bearbetningsområden. Att påbörja bearbetning i ett nytt område med korta tidsförhållanden är 
en paradox, men en verklighet som vi måste kunna bemöta. Samarbeten är lösningen för att 
kunna klara underrättelsebehoven av nya operationsområden på kort tid. Tillgängligheten av 
rymdresurser som satellitkommunikation och satellitunderrättelseinhämtning är ett nålsöga för 
de flesta nationer och även för EU. I det expeditionär agerandet är vetskapen om att man har 
stort underrättelsebehov centralt och vetskapen om att de kan tillgodoses är små. Därav krävs 
det en viss mentalitet inom förbanden för att kunna hantera det okända och hantera riskerna. 
                                                 
40 Johansson Tommy, 2008-01-31, Föreläsning FHS, Strategiska Transporter, Stockholm 
41 Bitzinger Richard A (1991), s24 
42 CBRN betyder kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. 
43 ROTA- Realeses Other Than Attack, kemisk, biologisk eller nucleär spridning annat än från militär attack 
44 Bitzinger Richard A (1991), s22 
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Verkan, stationärt i förhållande till expeditionärt 
Luftstridskrafterna kan bidra med verkan från luften och nå mål inom samtliga arenor. Detta 
ställer krav på tydliga handlingsregler och önskad effekt i rätt mål. Vid en eskalering av hot 
måste luftstridskrafterna kunna hantera samtliga delar inom luftoperationen. Vårt arv har varit 
att vi har delat upp förbanden i olika uppgifter som t.ex. attack uppgift för att förhindra en 
invasion över Östersjön, jakt försvar av luftrummet och spaningen till att skaffa 
underrättelser45. Idag har vi ett multiroll flygplan, JAS 39, med möjlighet att klara olika 
uppdrag, multirole, och det har även möjlighet att skifta roll i luften, swingrole.46 De 
svagheter som idag kan bedömas finnas inom JAS systemet är att det inte ännu är fullt moget, 
det finns begränsningar inom ett antal områden. Begränsningarna ligger inom spaning, 
lufttankning och precisionsbekämpning av mål. En annan avgörande faktor är volym av 
operativa plattformar för internationell tjänst. 
 
 
Uthållighet, stationärt i förhållande till expeditionärt 
Invasionsförsvaret byggde på att Sverige skulle klara sig själv inledningsvis. Stora förråd av 
ammunition och materiel fanns, nationellt logistikkoncept var framtaget och förnödenheter till 
förbanden var säkrade. Det logistiska konceptet var robust och redundant. 
 
 
Som ”First Force in” kan man inte räkna med att det skall gå att skapa en säker 
underhållskedja, utan förbanden måste ha med sig underhåll och förnödenheter för att klara 
sig själv under en begränsad tid. Det logistiska avtrycket skall vara minimalt för att snabbt 
kunna avvecklas vid behov.  En expeditionär styrka har ett begränsat och minimerat underhåll 
som kräver tillförsel av förnödenheter inom några dagar. Blir missionen utdragen krävs 
förstärkning47. 
 
 
2.4 Expeditionärt inom luftstridskrafterna 
USA förlitar sig idag på att kunna projicera luftmakt från det egna territoriet mer än man 
gjorde under kalla kriget. Under kalla kriget var man global med basering av luftstridskrafter 
på ett antal strategiska platser runt om i världen48. Nu har man avvecklat en större del av dem, 
vilket har inneburit framtagandet av ett koncept som kan projicera luftmakt snabbt och 
korrekt med en väl avvägd styrka. Konceptet är Expeditionary Air and Space Forces (EAF). 
Vid insats skapas en Expeditionary Air and Space Task Force (EATF) som skall tillgodose en 
befälhavare i ett operationsområde med de nödvändiga luftstridskrafterna för att lösa tilldelad 
uppgift.   
 
 “The AETF is the organizational structure for deployed Air Force 

forces. The AETF presents a JFC with a task-organized, integrated 
package with the appropriate balance of force, sustainment, control, 
and force protection.”49 

                                                 
45 Bitzinger Richard A (1991), s18 
46 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, Stockholm, s30 
47 EU BG har en tänkt max operations tid på 120 dagar och för EAF ligger den på 120dagar. 
48 Van de Walle, Curt A (2002), Back to the Future: Does History Support the Expeditionary Air Force 
Concept?, USAF, Air and Space Journal, USA, s3  
49 United stats Air Force (2003), Air Force Doctrine dokument 1, Chapter 5, s61, http://afpubs.hq.af.mil 
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I konceptet framhåller man tre ingående delar som är vitala för att man skall lyckas, de är  

• En chef 
• Ledning med ledningsresurser 
• Sammansättningen av styrkan och dess underhållsstöd  

En chef innebär att den gemensamma chefen skall ha ett tydligt befälsförhållande och mandat 
till den sammansatta styrkan. 
Ledningsresursen kan vara ett nationellt luftoperationscenter, Air Operation Center (AOC) 
eller ett internationellt Combined Air Operation Center (CAOC). Behovet och styrkans 
sammansättning är styrande. Tekniska ledningssystem som är transportabla och interoperabla. 
Sammansättningen av styrkan varierar utifrån vad uppgiften är, inom EAF konceptet finns det 
fullskallig EATF som kallas Numbered Expeditionary Force (NEAF) och består av ett antal 
EAF, detta är den största typen av EAF och kan bedömas innehålla flera tusen, eventuellt upp 
till 100.000 tusen soldater och flygare. Nivån under är Air Expeditionary Wing (AEW) som 
innehåller en EAF. Under den finns Air Expeditionary Group (AEG) som består av delar ur 
en EAF, oftast en funktion. Under AEG finns Air Expeditionary Squadron (AES) som 
innehåller en division eller delar av en division. Slutligen den minsta delen av EAF konceptet 
är Expeditionary Elements vilket kan vara enstaka flygplan för t.ex. PSYOPS eller 
transporter.50 Bilden 1.1 nedan ger en enkel beskrivning av de olika storlekarna på EAF51. 
 

 
 Bild 1.1 EAF storlekar 
Målet med EAF för USAF är att kunna presentera ett uppgift baserad, behovs sammansatt 
förband med nödvändiga funktioner inom, ledning, uthållighet, rörlighet och egenskydd för 
att lösa ställd uppgift. EAF skall ha ett så litet logistisktavtryck som möjligt.52 
 
 
I svenska regeringen och försvarsdepartementets styrdokument till försvarsmakten finns det 
ett antal skrivningar som påvisar vikten av att skapa en möjlighet att kunna projicera 
luftstridskrafter snabbt till ett visst område. Våra Luftstridskrafter måste vara tillgängliga, 
rörliga och behovsanpassade för att snabbt kunna sättas in i ett operationsområde53. 

                                                 
50 United stats Air Force (2007), Air Force Doctrine document 2, Chapter 4, s46, http://afpubs.hq.af.mil 
51 USAF (6 June 2004), Air Force Policy Directive 10-4, Secretary of Air Force, s5 
52 Davis, G Richard (1998), Immediate Reach, Immediate Power: The Air Expeditionary Force and American 
Power Projection in the Post Cold Era, Air Force History and Museum, USA 
53 Regeringen, Vårt framtida försvar, s41 
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Inom Arean studie luft har man kommit fram till följande ingående delar i den svenska 
expeditionära förmågan för luftstridskrafterna54: 

• Grundläggande principer för expeditionära förband 
• Analys av förmågan utifrån fem typinsatser med tillhörande parametrar55 
• Metod för utveckling av modulära förband  
• Metod för analys av hot 

Det som har framkommit ur Arena studie luft har snarlika ambitionsnivåer som USAF hade 
efter Gulf kriget vilket var att skapa ett mindre och smidigare flygvapen med expeditionära 
kvalitéer. I denna ambition ligger det en vilja att omvandla det befintliga flygvapnet och 
skapa en ny attityd hos personalen och titta på vad för typ av krig eller konflikt som vi 
förväntas kunna hantera. 
 
 
I en artikel av danske Major General Leif Simonsen om expeditionärt framhåller han ett antal 
delar som är avgörande56: 
 

• ”We must think about how our system come together to produce a greater good.” 
• “We talk first about what we are going to buy to fight the war with, before we decide 

how we are going to fight the war.” 
• “In order to afford this new expeditionary focus, assets focused solely on the national 

defence have been terminated. The keyword is meaning contribution.” 
 
Sverige och flygvapnet har att lära sig från det samarbete som våra nordiska grannar Norge 
och Danmark har haft efter 11 september 2001. De har tvingats att transformera sina 
flygvapen för att kunna bidra med efterfrågade luftstridskrafter till NATO:s åtagande. Denna 
transformation ligger inom samtliga områden för luftstridskrafterna men det som väger tyngst 
är inställningen från att ha gått från ett trögt nationellt försvar till att vara ett mindre och mer 
flexibelt luftförsvar med expeditionär förmåga. I General Simonsens artikel betonar han även 
att för ett litet flygvapen är det viktigt med samarbeten och allianser för att kunna fungera fullt 
ut i en air campaign.57 
USAF har formaliserat sitt expeditionära agerande genom att arbeta in i doktrinerna hur man 
organiserar sig och vad det expeditionär konceptet innebär. I USAF doktrin bekräftas den 
förändring som man anser har skett med ökat behov av att kunna ställa luftstridskrafter till 
förfogande med kort framförhållning58. 
USAF EAF koncepts operationella mål är följande59: 
 

• ”fostra ett expeditionary tänkande och inställning inom USAF 
• snabbt skapa stöd till de förband som skall sättas in i operation 
• skicka små och stora styrkor med kapacitet att kunna projicera luftmakt var 
som helst i världen.  
• skapa effekt omedelbart vid ankomst till ett operationsområde 
• smidigt övergå från tillfällig basering till en mer uthållig basering  
• klara små skaligheter med beredskap att kunna växa till stort konflikt, eller 
krig. ” 

                                                 
54 Norrbottens Flygflottilj, Svenska expeditionära flygstridskrafter, s2 
55 Norrbottens Flygflottilj, Svenska expeditionära flygstridskrafter, s20 
56 Major General Simonsen, Leif (2003), An expeditionary Air Force-A Danish view, NATO NATIONS and 
Partners for Peace, issue 3/2003 
57 Major General Simonsen, Leif (2003) 
58 United States Air Force (2003), Air Force Doctrine Document 1, s57 
59 RAND (2005), Supporting Air and Space Expeditionary Forces, lessons from Operation Iraqi Freedom, 
Project Air Force, s1 
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De operativa målen bestyrker de krav som ställs på expeditionära luftstridskrafter. 
 
 
Från ett Svenskt perspektiv har vi inte reviderat vår doktrin för att komplettera den med ett 
expeditionärt agerande, man kan hitta expeditionära tankar i Doktrinen för luftoperationer 
(DLO). I kapitel fyra, genomförande av luftoperationer, där diskuterar man utifrån de 
grundläggande förmågorna. Inom ledning framhåller man behovet av rörlig och flexibel 
ledning, inom verkan framhåller man precisionsbekämpning. Inom rörlighet framhåller man 
fördelarna med att kunna vara mobil t.ex. att kunna överraska, ta initiativet, skapa 
förutsättningar för att nå effekt. Inom skydd finns det även här likheter där man poängterar att 
det finns ett förhållande mellan risker och skydd vilket framhålls tydligt inom det 
expeditionära agerandet60. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, s73 
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2.5 Sammanfattning Expeditionärt i teorin 

 
I följande tabell 1.1 stationärt mot expeditionärt, har jag sammanfattat stationärt i förhållande 
till expeditionärt med hjälp av de grundläggande förmågorna ledning, rörlighet, skydd, 
underrättelser, verkan och uthållighet. 
 
Grundläggande förmågor Stationärt/invasionsförsvar Expeditionärt/insatsförsvar 
Ledning Fasta ledningsstrukturer 

Förberedda ledningsplatser 
Fasta förbandsstrukturer 
Nationellt ledningsnät 

Situationsanpassad ledning 
Rörliga ledningsplatser 
Styrkor efter behov 
Interoperabelt/internationellt 
ledningsnät 

Rörlighet Stor rörlighet inom Sverige 
Rörligheten bygger på 
mobilisering av samhällets 
resurser 

Global rörlighet 
Strategiska transportresurser 
militära och civila. 
Lufttankning 

Skydd Fast fortifikation 
Redundans 
Kända hot 

Avvägning mellan skydd och 
verkan, risktagning 
Okända hot 

Underrättelse Välkänt operationsområde 
Välkänd motståndare 
Lång bearbetnings erfarenhet 
av operationsområdet 

Okänt operationsområde 
Okänd motståndare 
Ny bearbetning av område. 
Dela information inom 
allians. 
Stora osäkerheter initialt 

Verkan Invasionsförsvar, 
sjömålsoperationer, stora 
kvantiteter 

Precisionsbekämpning 
Effektbaserat 

Uthållighet Magasinering 
Stöd från samhället 
Nationell tillverkning 

Kort, ”lean and mean” 
Uthållighets riskhantering 
Minimalt logistiskt avtryck i 
operationsområdet 

Tabell1.1 Stationärt-expeditonärt 
 
Utifrån Tabell 1.1 beskriver jag nedan expeditionärt i en linjal som är graderad låg, medel och 
hög vad avser expeditionär förmåga. Här har jag gjort ett exempel på expeditionär förmåga, 
medelhög. 
 

 
Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 

 

Låg Medel Hög 
Ex. på medelhög 
expeditionary 
förmåga 

Grad av expeditionär förmåga 
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Linjalen kommer att nyttjas i analyskapitlet för att beskriva på ett visuellt sätt vilken grad av 
expeditionär förmåga som finns inom respektive grundläggande förmåga hos de svenska 
luftstridskrafterna. 
 
 
2.6 USAF transformering mot moderna expeditionära luftstridskrafter 
I detta kapitel kommer jag att titta på hur USAF har transformerat sig till en modern 
expeditionär luftstridskraft. Syftet är att identifiera vilka behov som har styrt USAF 
transformering. 
Insatser av expeditionär karaktär inom flyget har funnits sedan flyget gjorde sitt tillträde som 
vapenslag. Fördelarna med flyget förutom att kunna bidra med ett perspektiv från den tredje 
dimensionen, är de inbyggda egenskaperna och styrkorna som hastighet, räckvidd, rörlighet, 
flexibilitet, responsförmåga, manöverförmåga och mångsidighet.61 
I ett historiskt perspektiv har luftstridskrafterna varit expeditionära, exempel på detta är 
USA:s operationer i Mexico 1916 då flyget understödde markstridskrafter med luftspaning, 
stödet till Europa under första- och andra världskriget och Korea 1950.  
 
 
Luftstridskrafternas uppgift var att kunna projicera luftmakt snabbt och precist, 
erfarenhetsmässigt har det fungerat bra i vissa fall och mindre bra i andra62. USA bestämde 
sig efter inledningen i Korea kriget att USAF är för långsamt i sin beredskap och att leverera 
effekt enligt de krav som ställts på dem. Uppgiften blev att skapa förutsättningar för att ge 
luftstridskrafterna möjlighet att svara upp till ställda krav. Detta innebar början till Composite 
Air Strike Force (CASF). CASF utvecklades sedermera efter Gulf kriget till Expeditionary 
Air and Space Force. Syftet med AEF är att det ska vara special sammansatta för ställd 
uppgift med ett så minimalt logistisktavtryck som möjligt och inneha hög beredskap. Ett 
uttryck för Expeditionärt som återkommer i många texter är ”lean, mean and leathel”. Som 
tidigare nämnt så är agerande av expeditionära karaktär med luftstridskrafterna inget nytt. Det 
som är nytt är att man organiserar sig, tränar och planerar för snabba insatser. USAF skapar 
förutsättningar med temporärt sammansatta förband med ledning, rörlighet och logistik för att 
vara expeditionär. I USA så pratar man om transformering. Detta återkommer även i Danmark 
och Sverige63.  
 
 
Vi skall nu titta på CASF och EAF för att sedan gå vidare och titta i kort på de svenska 
tankarna om expeditionärt.  
 
 
USAF användning av Composite Air Strike Force (CASF) 
Under det kalla kriget hade USA över 50 förberedda baser i Europa. De var iordningställda 
för en stor konflikt mot Sovjetunionen och Warszawapakten. Alla planer och nyttjande av 
styrkor syftade mot krig mot den andra sidan. Utifrån denna utgångspunkt insåg man inom 
USAF att man hade svårt att projicera mindre flygenheter efter behov, det pågick fortfarande 
en kamp mot kommunismen runt om i världen. Utifrån de erfarenheter som man hade fått från 
andra världskriget och Koreakriget skapades en Composite Air Strike Force (CASF) med 

                                                 
61 Försvarsmakten (2005), Doktrin för luftoperationer, s27 
62 Van de Walle, Curt A (2002), Back to the Future: Does History Support the Expeditionary Air Force 
Concept?, USAF, Air and Space Journal, USA, s6 
63 Norrbottens Flygflottilj, Svenska expeditionära flygstridskrafter, s1 
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syfte att snabbt kunna projicera luftmakt till ett område där USA hade intressen64. 
Sammansättningen av en CASF kunde variera men det hade ledning, jakt, spaning, lufttanker, 
transportflyg och sambandsenheter. Enheten skulle klara sig själv under 30 dagar utan att få 
förstärkning eller förnödenheter. Ledningen av CASF kom från en del av USAF och 
verkansdelen, flygplan mm kom från en annan del. CASF var sammansatt för att klara av tre 
uppgifter i stigande skala. 

1. Visa flagg (Show-the-flag) 
2. Etablera första närvaron i en mindre konflikt, krig med en liten styrka. 
3. Förstärkning till en redan pågående konflikt 

Historiskt har CASF styrkan blivit insatt ett antal gånger. Under uppgift ett att vissa flagg blev 
den insatt i Turkiet, Iran, Pakistan, Saudiarabien och Indien. 
1958 sattes CASF konceptet på prov med att skickas till Turkiet för att understödja The US 
Marines i Libanon. 
Slutet på CASF blev Vietnamkriget, behovet av flygstridskrafter var så stort att CASF 
absorberades in i de reguljära styrkorna65.  
Det fanns tendenser till ett expeditionärt agerande även under Vietnamkriget, men som 
koncept nyttjades inte CASF.  
I anslutning till det första Gulfkriget växte det fram ett behov av snabba och väl sammansatta 
styrkor. Under Desert Storm skapade man adhoc sammansatta flygstyrkor som visade sig vara 
mycket användbara. Detta bidrog till att man skapade tre Composite wings. Uppgifterna för 
de Composite wings var:  
 

”..to provide an air intervention capability, using solely its organic assets, for 
rapid response anywhere an American presence might be deemed important”66.  
 

 Den “Composite wings” som nyttjades i Desert Storm var grunden till det vi idag kallar 
Expeditionary Air Force (EAF)67.  
CASF är föregångaren till EAF och bestod av sammansatta flygförband med kort 
beredskapstid för uppgifter över hela världen. I följande stycke kommer jag att beskriva hur 
USAF byggde upp denna förmåga och de fördelar som de såg. 
 
 
USAF användande av Expeditionary Air Force (EAF) 
I efterdyningarna av Gulf kriget 1991 var USA tvungen att vidmakthålla en No-Fly Zon 
(NFZ) i södra och norra Irak. Denna NFZ upprätthölls av US Navy och USAF. Operationen 
drog ut på tiden. Större delen av det flyg som användes var hangarfartygsbaserat. I slutet av 
1995 fattades det beslut om att avveckla en av hangarfartygsgrupperna i Persiska viken som 
understödde NFZ operationen. Avvecklingen skulle ske inom en 6 veckors period vilket 
ställde ansvarig befälhavare i en knivig situation. Det fanns inte någon hangarfartygsgrupp 
tillgänglig för ersättning av den som skulle lämna, vilket innebar att man var nödgad att börja 
titta på ett landbaserat koncept. Lt Gen Johan Jumper var vid denna tidpunkt Chef över 
Central Command Air Forces (CENTAF) vilka var de som ansvarade för flyget över Irak. 
Gen Jumper hade tittat på en möjlig lösning på problemet med att bli av med en 
hangarfartygsgrupp. Lösningen blev att man grupperade luftstridskrafter till Bahrain. 
Baseringen skedde extremt fort och inom tre veckor var man operationell från Bahrain. 

                                                 
64 Walle Van De, Curt A (2002), s9 
65 Walle Van De, Curt A (2002), s9 
66 Mc Peak, Merrill (1995), Selected Works 1990-1994, Maxwell AFB, Alabama, Air University Press, s132 
67 Lambert, Benjamin S (2000), The Transformation of AMERICAN AIR POWER, Cornell University Press, 
Ithaca, s168 
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Uppgiften var att upprätthålla NFZ över Irak i 120 dagar. Detta var starten på det som idag 
kallas Expeditionary Air Force (EAF). Det amerikanska flygvapnet genomgår en konstant 
effektivisering, vilket har inneburit att de har bestämt sig för att använda EAF konceptet för 
att transformera sig till ett ”leaner and meaner” flygvapen. USA har även minskat sina baser 
runt om i världen och har idag 16 baser från 51 under kalla kriget. Idag har USAF 10 stycken 
EAF med två som alltid är i högsta beredskap. Avsikten med att organisera sig enligt EAF 
konceptet är att kunna organisera, träna, utrusta, basera och underhålla sig själv på bästa sett 
för att kunna klara de krav som ställs på USAF. Övningsserier ligger inplanerat i olika miljöer 
för att förbereda och inhämta kunskap. Eagle Flag övningarna som bedrivs av US Air Force 
Expeditionary Center bidrar till realistiska övningar för alla delar ingående i en EAF68. 
Grunden till konceptet bygger på att man skall ändra attityden hos personalen i USAF till att 
skapa en inställning (Mindset) som tar tillvara på luftstridskrafternas fördelar som räckvidd, 
fart, flexibilitet, precision och förpacka dem i ett hanterbart format som har hög tillgänglighet. 
Planeringen ger även personalen möjlighet att planera aktiviteter utanför jobbet då man vet 
vilken period man står i beredskap, vilket skapar personalvård. 
 
 
I USAF EAF koncept kommer en EAF att ha en 15 månaders rotationscykel bestående av 4 
faser, se bild 1.2 EAF rotationscykel69.  

1. Fas I är 10 månader träning och stående uppdrag. 
2. Fas II är intensiv träning med fokus på planerad verksamhet, alternativt förväntad. I 

denna fas genomförs förberedelser för att åka ut i mission. 
3. I fas III är två EAF i beredskap för att kunna åka, alternativt att de åker på mission i 90 

dagar med stöd från en Air Expeditionary Wing (AEW). 
4. I fas IV återvänder EAF hem till hemmabasen i USA för återtagning.  

Efter återtagningen påbörjar de en ny cykel. 
För att få till en hel styrka krävs kompletteringar till EAF med flygbas, flygtransport och 
beredskap med förstärknings förband.  

                                                 
68 USAF (July 2007), FACT SHEET EAGLE FLAG, The Goal of EAGLE FLAG is to provide Airmen with an 
environment to exercise the knowledge and skills required to open and establish an air base and achieve initial 
operating capability, for any type of forward operation, in any environment, regardless of mission or aircraft 
type. http://www.amc.af.mil/library/factsheets/factsheet_print.asp?fsID=235&page=1 
69Walle Van De, Curt A (2002), Bilden är ett utdrag ur detta dokument originalet är hämtat från en föreläsning 
på HQ USAF /XOP 14 Mar 00.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning 1450/7:1 
Claes Svahnqvist  25 (48)  
 

 
                          Bild 1.2 EAF rotationscykel  
 
 
Reflektioner över arena studie luft 
I arena studie luft har man gjort en ansats att beskriva ett liknande flöde med fyra stycken JAS 
39 divisioner, se bild 1.3 exempel på beredskapsrotation med JAS divisioner.70 Exemplet är 
inte tidsbestämt, men med en tremånaders period för varje steg innebär det en total tid av 12 
månader innan man är i högsta beredskap igen. Denna beskrivning är bra, men det som saknas 
är ett helhetstänkande vad avser övriga funktioner som ledning, stridsledning, samband, 
transportflyg och bas. Utifrån USAF erfarenheter finns det mycket för svenska 
luftstridskrafterna att ta till sig. En svensk expeditionär luftstridsstyrka skulle kunna se ut 
enligt följande: 

• En Jas grupp av fyra flygplan med reserver 
• En stridsledningspluton med rörlig ledningsplattform och mobila sensorer. 
• En Flygplatsenhet modulärt uppbyggd för minimalt logistiskt avtryck vid vald plats 
• Transportflyg grupp av två C-130 Hercules för taktiska tranporter och MEDEVAC 
• Två Helikopter 10 för MEDEVAC 
• Expeditionärt ledningselement från FTS, personal och lednings system 
• Beredskapssatta strategiska resurser som strategiskt transportflyg och lufttankning 

                                                 
70 Norrbottensflygflottilj, Svenska epeditionära flygstridskrafter, s62 
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     Bild 1.3 exempel på beredskapsrotation med JAS divisioner  
 
 
 
2.7 Sammanfattning expeditionärt i teorin och USAF transformering mot moderna 

expeditionära luftstridskrafter.  
Expeditionärt i teorin 
En expedition är en organiserad resa som går mot ett mål som är oklart på grund av 
information och händelseutveckling. Organisationen eller gruppen som skall genomföra resan 
har ett gemensamt mål. Är organisationen militär är uppgiften att projicera militär närvaro för 
att kunna stävja, dämpa eller förhindra en konflikt autonomt. 
En expeditonär styrka skall inkludera transporter, logistik och all nödvändig utrustning för att 
lösa ställd uppgift. Att vara expeditionär innebär att det finns en snabbhet i dess natur vad 
avser beredskap, resurser och kapaciteter.  
 
 
Stationärt i förhållande till expeditionärt är främst en fråga om rörlighet, tillgänglighet och att 
vara interoperabel med eventuella samarbetspartner. Sverige och luftstridskrafterna har 
historiskt varit rörliga, men rörligheten har varit geografiskt begränsad till Sverige och dess 
omedelbara närhet. Nationella särlösningar som stridsledningssystemet innebär svårigheter att 
uppträda expeditionärt då det saknas interoperabilitet och rörlighet. Expeditionärt har 
erfarenhetsmässigt visat sig vara efterfrågat och behövt. De erfarenheter som man har tagit till 
sig är att skapa förband och förbandsenheter som kan stödja en befälhavare i en operation med 
efterfrågade resurser. 
 
 
USAF Tranformering mot moderna expeditionära luftstridskrafter. 
USAF har transformerat sig efter hand som erfarenheter och kortkommanden har visat på att 
man inte kan uppfylla de krav som ställs på dem. Idag har USAF en fungerande struktur som 
ger tillgänglighet, rörlighet och interoperabilitet. Detta bidrar till att personalen ges möjlighet 
att planera efter detta vilket indirekt innebär personalvård. I det expeditionäras natur är det 
underförstått att logistikbehovet skall vara minimalt och det logistiska avtrycket i ett 
operationsområde skall vara obetydligt. Den spartanska sammansättningen av förband med 
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mottot ”lean, mean and leathel” innebära att det finns en större vilja till risktagning inom alla 
områden av en operation och detta kräver en special inställning hos personalen. 
 
 
Arena studie luft har kommit långt i sin studie vad avser expeditionära luftstridskrafter. 
Beredskapsplaneringen av JAS 39 divisionerna påminner om USAF EAF koncept. Arena 
Studie Luft är framtagen för att skapa en modell för hur man tar fram expeditionära förband 
från grunden, inte hur man transformerar redan befintliga förband. 
 
 

3 Undersökning av luftstridskrafternas förändring 
mot ett expeditionärt agerande. 

 
I föregående kapitel definierade jag expeditionärt utifrån vald litteratur, sammanställde 
tabellen, stationärt mot expeditionärt och Linjalen stationärt mot expeditionärt . Resultatet 
från kapitel 3 kommer att nyttjas i den fortsatta analysen. I detta kapitel skall vi titta på hur de 
svenska luftstridskrafterna har förändrats från invasionsförsvaret för att svara upp emot ett 
expeditionärt agerande. Jag kommer att använda mig av de grundläggande förmågorna för 
min analys. När detta kapitel är klart har jag svarat på min fråga, hur de svenska 
luftstridskrafterna förändrats från invasionsförsvaret till dagens insatsförsvar vad avser 
expeditonär förmåga? 
 
 
3.1 Svenska Luftstridskrafterna. 
I denna Uppsats har jag utgått ifrån nulägesbeskrivningen i Flygvapnets Utvecklingsplan 
(FVUP). FVUP är en del av FM Utvecklingsplan (FMUP). FVUP är Flygvapnets 
huvuddokument som beskriver Flygvapeninspektörens inriktning för flygstridskrafternas 
utveckling. FVUP beskriver nuläget och beslutad utveckling 2008-2010. Jag kommer att 
nyttja beskrivningen fram till 2010, vilket innebär att det blir en viss prognostisering mot 
framtiden vad de svenska luftstridskrafterna kan beräknas klara av. 
 
  
Ledning av luftstridskrafterna. 
Flygtaktiskstab (FTS) genomför taktisk ledning av luftstridskrafterna. Detta sker i tre 
tidsintervall, nutid (timmar) genom insatsledning, medellång sikt (dagar) genom 
planeringsfunktionen A5 och lång sikt (år) genom inrikta sektionen A0. FTS har förmågan att 
leda de svenska luftstridskrafterna nationellt gentemot de operativa krav som ställs. FTS har 
även kapacitet att sätta upp en luftledningsdel i ett operationellt högkvarter (OHQ)71. 
Metodiken som nyttjas är NATO anpassad, men inte fullt ut implementerad. FTS skall 
genomföra övningar för att utveckla sin ledningsmetodik/metoder mot internationella insatser. 
Staben har idag kompetens hos enskilda medarbetare, men inte som helhet. 
De fysiska system som kommer att anskaffas för ledning av luftstridskrafterna går mot en 
gemensam informationsbataljon. Detta innebär att man släpper den egna särlösningen av 
stridsledning och fokuserar på att bli internationellt interoperabel. Interoperabiliteten skall 
inriktas på teknisk interoperabilitet med fokus på taktisk datalänk, säker kommunikation och 
igenkänningssystem. Stridsledningsfunktionen och den taktiska ledningen bedöms vara 

                                                 
71 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s16 
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interoperabel avseende språk, metod och metodik. Det som tillkommer utöver är möjligheten 
att leda från rörlig plattform, ASC890. Sensorkedjan skall kunna verka utomlands vilket 
innebär att den måste vara rörlig. Hög tillgänglighet eftersträvas vilket talar för fastanställd, 
alternativt kontrakterad personal med uppfyllt materielbehov och utrustning. 
Stridsledningssystemet skall vara modulärt uppbyggt vilket skapar en möjlighet att 
behovsanpassa ett förband mot ställd uppgift. Logistiskt skall funktionen stödja sig på det 
nationella logistiska stödet som finns. I NBG Force Head Quarter (FHQ) ingå det en 
luftcell/AOC som skall klara ledningen av tilldelade luftstridskrafter. Denna cell är rekryterad 
från flygvapnet, men inte specifikt från FTS. Storleken på denna cell kommer att anpassas 
efter behovet och i framtida BG kommer den troligen att rekryteras från FTS. 
 
 
Rörlighet inom luftstridskrafterna 
Luftstridskrafterna har idag en god förmåga till rörlighet. En av de stora utmaningarna är 
tillgången till strategiska resurser. Detta har lösts genom att Sverige har gått med i SALIS72. 
SALIS kommer att ge Sverige tillgång till strategiskt transportflyg av typ An124 för att 
tillgodose NBG behov och framtida behov73. Övrigt så är Sverige delaktig i Strategic Airlift 
Capability (SAC) vilket på sikt kommer att ge Sverige och FM tillgång till C177475. De 
taktiska resurserna är ett arv som består av Herculesflygplan. Herculesen är optimal för att 
nyttjas i områden med dålig infrastruktur och relativt hög hotnivå. Systemet kommer att 
utvecklas under perioden med en modifiering som kommer att öka tillgängligheten och ge 
ökad mörker och lågflygningskapacitet76. Lufttankningsförmågan som finns i 
Herculessystemet är av utbildningskaraktär och kan ej klassas som en operativ resurs. Övrig 
rörlighet som skapas inom luftstridskrafterna är den luftburna ledningsplattformen ASC890 
som kommer att utvecklas och bidra till möjligheten att stödja vid internationella insatser.  
JAS systemets rörlighet kommer att öka i och med att lufttankningsförmågan införs i 
JAS39C/D77. Detta kommer att öka möjligheterna för att projicera svensk luftmakt i 
internationella insatser. Denna utveckling kommer att kräva nya ledningsförmågor om och 
hur man kan använda flygplanen. I praktiken skulle man kunna ha två JAS39 baserade i 
Sverige som stödjer förband på Balkan med CAS eller power projektion. De skulle starta i 
Sverige, lufttanka ett antal gånger och sedan avsluta uppdraget hemma i Sverige. Detta är en 
ny förmåga för Sverige och den taktiska ledningen. Helikoptersystemet bidrar med rörlighet 
på eller i direkt anslutning till stridsfältet. De förmågor som helikopter framförallt bidrar med 
är trupptransporter, Search and Reascue (SAR), MEDEVAC och stöd till specialoperationer. 
Det system som är operativt idag är HKP10 vilket ingår i NBG med en MEDEVAC funktion. 
Trupptransporter i NBG genomförs med helikoptersystemen HKP 4. 
Flygbasbataljonerna omstruktureras, från att ha varit fasta förberedda baser kommer samtliga 
krigsbaser att avvecklas och flygbasbataljonerna bli fullt rörliga78. Större delen av enheterna 
kommer att vara lufttransportabla. I utvecklingen av basbataljonerna ställs kravet att de skall 

                                                 
72 SALIS-Stategic Air Lift Interim Solution, internationellt samarbete med syfte att säkerställa civila strategiska 
transportflyg resurser. 
73 Försvarsmakten (1999), Flygplankort 1998, Stockholm, Elander Gummessons, beskrivning av flygplanet 
An124, s297 
74 Försvarsmakten (1999), Flygplankort 1998, s299 
75 NATO (2008) Strategic Airlift Capability, internationellt samarbete med syfte att säkerställa militärt 
strategiskt transportflyg för deltagarländerna. 
76 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007,  s29 
77 Ahlgren, Jan; Linnér, Anders; Wigert, Lars(2002), Faktabok om Gripen, utgåva 5, Linköping: Industrigruppen 
JAS, s32 
78 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s31 
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kunna sätta upp två APOD79, såväl nationellt som internationellt. En flygbas som utgör 
APOD skall vara nav för in- och utförsel av personal och materiel som skall transporteras in i 
operationsområdet med taktiskt och strategiskt transportflyg80. 
 
 
Generellt tittar man inom alla områden på att minimera det logistiska stödet och avtrycket. 
Förbanden skall vara modulärt uppbyggda81. 
 
 
Informations och underrättelseinhämtning av luftstridskrafterna 
Vår sensorkedja med höghöjds- och låghöjdsradar i kombination med en utvecklad 
signalspaning från rörliga- och fasta installationer bidrar till att vi har bra information och 
underrättelseläge i Sverige och dess närhet. FSR 890 82 kommer att utvecklas till ASC 890 
vilket bidrar med en ökad rörlig lednings- informations- och 
underrättelseinhämntningsförmåga. S102B har en god signalspaningsförmåga och har god 
räckvidd. Systemet är anmält till olika styrkeregister och är fullt operativt. Det som kommer 
att ske i närtid är en ökning av plattformarna för att tillgodose de nationella och 
internationella behoven, samt en förbättring inom kommunikationssystemen i flygplanet. 
JAS systemet kommer med interoperabel LINK 16 och ett kompatibelt ledningssystem att bli 
en viktig del i informationsinhämtningen. Övriga JAS sensorer som kommer att bidra till 
underrättelse och informationsinhämtning är Laser Designated Pod (LDP) och 
Spaningskamera Kapsel SPK 39. SPK 39 är digital och har en utveckling att kunna 
realtidsöverföra information83. I JAS systemet finns även ett arv från Viggen systemet som 
kommer att tillåta våtfilmsfotografering. En del i informations- och 
underrättelseinhämtningen för luftstridskrafterna innebär avvägningar och riskhantering. Det 
är inte möjligt att kunna inhämta all information om alla hot, därav ligger det en stor ovisshet 
i hur mottståndaren ser ut84. Denna riskhantering finns inbyggd i luftstridskrafterna och 
utifrån de erfarenheter som finns från internationella insatser och övningar, har 
medvetenhetsgraden ökat om behovet av riskhantering. 
 
 
Skydd inom luftstridskrafterna 
I FMUP skrivs att flygstridskrafterna skall ha en förmåga att uppträda i höga konfliktnivåer 
med luftvärnshot och denna funktion skall förbättras85. I JAS systemet finns på A versionen 
Varning och Motmedel System (VMS) 39, som är ett system med radarvarnare, facklor och 
remsor. C/D versionen har ett förbättrat system som kallas Electronic Warfare System (EWS) 
39. EWS 39 har även en störfunktion86. TP 84 systemets VMS har begränsningar, men 
samtidigt har man en god kunskapsnivå om limitationerna för att kunna göra korrekta 
bedömningar. Helikoptersystemet kommer att utrusta HKP10 och ett antal HKP14 med VMS. 
I FMUP och flygtaktiskchefs ambitionsnivå finns att samtliga plattformar inom 
luftstridskrafterna skall ha VMS eller likvärt system. Utan ett gott egenskydd minskar 

                                                 
79 APOD-Air Port Of Disembarkation. 
80 Framtida Flygbaskoncept, slutrapport, LSS skrivelse 02 140:30347, Uppsala, s38 
81 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s6 
82 FSR-Flyg Spanings Radar. 
83 Ahlgren, Jan; Linnér, Anders; Wigert, Lars(2002), s34 
84 Norrbottensflygflottilj, Svenska expeditionära flygstridskrafter, s12 
85 Försvarsmakten (2007-01-09), Högkvarteret, Skr 23 320:60220, Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP) 
2008-2017, s24 
86 Ahlgren, Jan; Linnér, Anders; Wigert, Lars(2002), s34 
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förmågan att systemen kan användas i höga hot miljöer. Det är i den miljön FM är unik att 
kunna operera. Finns inte behovet av VMS, kan civila kontraktorer hantera transporterna. 
 
 
Verkan från luften. 
Förmågan till verkan har brutits ner till två underrubriker, förmågan till försvar och kontroll 
av luftrummet och förmågan till att slå mot mark- och sjömål. 
 
Förmåga till försvar och kontroll av luftrummet. 
Sverige har ett väl utbyggd luftförsvar. Luftförsvaret består framförallt av: 

• Stridsledningssystemet, StriC med tillhörande sensorer, PS860, PS870 och FSR890. 
• JAS39 systemet. 
• LV systemet. 
• Bas systemet 
• Signalspaning 

Den FM uppgift som löses inom luftförsvars är främst Territoriell Integritet (TI) och där är 
StriC och JAS39 beredskapssatta enligt FM beredskapsorder (BerO) och 
Flygtaktisktkommando (FTK) BerO87. StriC är arv från det kalla kriget och är nationell 
särlösning. StriC och stribataljonens utveckling och vidmakthållande kommer att bibehållas 
för att upprätthålla anbefalld beredskap fram till början på nästa decennium88. Ersättare till 
StriC och stribataljon är under framtagande och benämns informationsbatatljonen. De krav 
som ett nytt ledningssystem för luftstridskrafterna skall klara är interoperabilitet och 
möjlighet till att bidra till en operativ gemensam lägesbild. Rörligheten för ledningssystemet i 
informationsbataljonen kommer att vara begränsad under perioden89. Den förmåga som 
kommer att nyttjas för rörlig ledning är ASC89090 och personal inom 
flygstridsledningsfunktionen.  
 
 
JAS systemet har en väl utvecklad förmåga att lösa luftförsvarsuppgifter. Systemet har 
robotsystem för att klara en eskalering i hot för att försvara Sverige. BVR 91vidmakthålls 
inom perioden och WVR 92ökar i och med att IR-Robot tillförs i början av perioden. IR 
roboten, IRIS-T, kommer att öka närskyddet för JAS39 systemet och bidra till en bättre 
interoperabilitet där man ser ett behov av en robot som klarar korta avstånd. Behovet av denna 
förmåga ligger i att identifieringskravet är högre i många internationella insatser än de skulle 
vara vid en eventuell attack/invasion av Sverige. För att kunna öka JAS systemets 
användbarhet internationellt krävs ett antal förbättringsåtgärder. De begränsningar som idag 
finns inom JAS systemet är framförallt vissa interoperabilitetsproblem, som t.ex. Link 16 och 
möjligheten till lufttankning. I och med att JAS systemet utvecklas och JAS39C/D införs ökar 
möjligheten till att nyttja resursen internationellt. Under 2006 har delar ur JAS systemet med 
personal validerats för att kunna bidra i en internationell insats med uppgift att genomföra 
luftförsvar och attack mot markmål med precisionsvapen93. 
 
 
                                                 
87 Försvarsmakten (2002), Militärstrategiskdoktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s121 
88 Försvarsmakten (2007-01-09), Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP) 2008-2017, s25 
89 Försvarsmakten (2007-01-09), Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP) 2008-2017, s26 
90 ASC-Airborn Surveillance and Control (Flygburen övervakning, kontroll och ledning) 
91 BVR-Beyond Visual Range 
92 WVR-Within Visual Range 
93 Redflag övning i Alaska augusti 2006, JAS 39 C/D deltog 
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Luftvärns (LV) systemen bidrar till övervakning och kontroll av luftrum. LV systemen kan 
användas med kort varsel, t.ex. nyttjades spaningsförmågan från UndE 23 vid övervakningen 
av NATO mötet i Åre 2005. 
 
 
Övriga system som ingår i övervakningen av luftrummet är de signalspaningsresurser som 
Sverige förfogar över. Den luftburna signalspaningsresursen, S102B har en god operativ 
förmåga och möjlighet att stödja under internationella insatser. Systemet vidmakthålls och 
utvecklas för att ge ökad tillgänglighet och bättre kommunikation.  
Bedömningen är att vi har kommit längst i interoperabiliteten med metod och språkbruk för 
att delta i engelsktalande EU, NATO- eller FN operation. 
 
 
Förmåga att slå mot mark och sjömål. 
JAS systemet har begränsad förmåga att slå mot markmål. Idag finns endast Rb75 Mavrick, 
Bombkapsel BK90, Kanon Mauser 27mm och begränsad tilldelning av Paweway främst för 
att klara NBG uppgiften. Utvecklingen går mot precisionsbekämpning av markmål. JAS 
systemet utrustas med Precision Guided Missils (PGM) av typ Paweway94. BK90 kommer 
troligen att förbjudas för användning. Detta påverkar inte vår internationella förmåga och 
kapseln kommer troligen att finnas tillgänglig för ett nationelltförsvar95. För att kunna guida 
in PGM kommer även JAS systemet att utrustas med Laser Designated Pod (LDP) för 
invisning. En senare utveckling kommer att bli att skapa allväders förmåga med en 
kombination av Global Positioning System (GPS) och laser på PGM. I kombination med 
PGM skapas en Close Air Support (CAS) förmåga med Forward Air Controllers (FAC). Detta 
har legat i ett accelerationsspår och är operativt i beredskap för Nordic Battle Group (NBG). 
Sjömålsbekämpningen består främst av Rb15F vilket uppfyller de krav som ställs på en 
sjömålsrobot. Utvecklingen inom sjömålsbekämpningen kommer att nedprioriteras. 
 
 
Uthållighet inom luftstridskrafterna 
De svenska luftstridskrafterna har generellt en ambition att minska det logistiska behovet till 
förmån för ett expeditionärt agerande. Detta ser man tydligt i FVUP, det som kan påpekas är 
att ersättning av gammal materiel tar tid och innebär att man inte kommer dit så fort som man 
kanske önskar. Tydligast är detta inom stridsledning och flygbasfunktionen. Outsourcing och 
Reach back funktioner är viktiga element i en framtida minskad FM. En utveckling inom 
underhåll och tillgänglighet är att FM beställer tillgänglighet på ett system och industrin 
levererar detta såväl nationellt som internationellt. Problematiken med detta är att hantera 
civila i operationsområden, vem skall skydda dem mm. 
 
 
3.2 De svenska luftstridskrafterna styrkor och svagheter utifrån definierad expeditionärt 

agerande och transformering mot expeditionärt. 
De svenska luftstridskrafterna är tekniskt välutvecklade och personalen som är anställd eller 
kontrakterad för att hantera luftstridskrafterna är väl utbildad. Frågan är dock är det tillräckligt 
för att kunna vara expeditionär? Vad är våra styrkor och svagheter? 

                                                 
94 Ahlgren, Jan; Linnér, Anders; Wigert, Lars(2002), s33 
95 Föreläsning på FHS, Mänskliga rättigheter, Cecilia Hellman, 2007-02-14. Arbetsgrupp förhandlar om att 
förbjuda ”Clusterbomber”. 
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Här kommer jag att beskriva de svenska luftstridskrafternas styrkor och svagheter utifrån de 
grundläggande förmågorna. 
 
 
3.2.1 Luftstridskrafternas styrkor utifrån ett expeditionärt agerande. 

Ledning, styrkor ur ett expeditionärt agerande 
FTS är en relativt nya organisation. Syftet med omorganisationen var att slå ihop 
förmågeskapande och förmågeutnyttjande med mål att effektivisera. Effekten av detta är svårt 
att förutsäga, bedömningen är dock att lednigsförmågan kommer inte att försämras. 
Kompetensen hos personalen är hög och inrymmer samtliga system inom luftstridskrafterna. 
Organisationen är enligt NATO struktur vilket direkt kan knytas mot en god interoperabilitet. 
Metodiken och metoderna som nyttjas är en blandning av nationell tillämpning och 
internationell ledningsmetodik och ledningsmetod enligt NATO. Styrkan ligger i att 
utbildningar och övningarna nyttjar NATO metodik fullt ut. Luftstridsledningen är fullt 
interoperabel vad avser metodik och språk. Övningsverksamheten följer den taktiska nivån 
med internationalisering och interoperabilitet. Framskjuten ledning av förband övas genom att 
nyttja ASC 890 och JAS 39D. 
 

Rörlighet, styrkor ur ett expeditionärt agerande 
Sveriges ansvar som huvudansvarig har bidragit till en ökad förståelse för vad rörlighet 
innebär och vad det krävs för resurser. Detta har inneburit att Sverige är delaktig i ett antal 
strategiska samarbeten. Inom luftarenan är det framförallt SALIS och SAC. De bidrar till att 
vi på pappret har en möjlighet till strategisk rörlighet. Förbandsenheterna som ingår i NBG 
har minimerat sitt logistiska behov och detta stöds även via FVUP för utvecklingen av 
resterande delar av luftstridskrafterna. Modularitet har påbörjats inom luftstridskrafternas 
förband och kommer att fortsätta. Syftet är att skapa möjligheten till att skapa 
behovsanpassade förband till ställd uppgift. Flygbasförbanden och Flygdivisionerna är de som 
har kommit längst i modulärt tänkande. JAS 39 har en hög rörlighet och införandet av 
lufttankning bidar till att skapa en möjlighet till global rörlighet. HKP 4 bidrar till en 
stridsteknisk rörlighet genom trupptransporter i ett operationsområde. 
 

Underrättelser, styrkor ur ett expeditionärt agerande 
Luftstridskrafterna har en fördel över mark och sjö genom att agera från den tredje arenan 
luften. Luften ger möjlighet till fågelperspektivet vilket innebär möjlighet att upptäcka och 
identifiera mål på ytan på ett enkelt sätt. De svenska luftstridskrafterna har en bred förmåga 
till underrättelse inhämtning via olika system. Det finns radarinhämtning via den fasta 
radarkedjan, flygspaningsradarn, och radarn i våra flygande enheter. Fotospaning och 
signalspaning finns inom luftstridskrafterna. Detta bidrar till en hög förmåga att skaffa sig 
underlag.  Tillgängligheten på resurserna är hög. 
 

Skydd, styrkor ur ett expeditionärt agerande 
JAS 39, HKP 10 och C-130 har alla egna VMS system. Detta bidar tillsammans med utbildad 
personal ett gott skydd mot mark och lufthot. Systemen har olika kapaciteter med JAS 39 som 
det mest utvecklade. För ett tekniskt tungt och utvecklat flygvapen är det svårt att skicka 
personal och materiel till operationsområden med högt hot utan VMS. Utvecklingen av skydd 
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för våra luftburna plattformar utvecklas och har som mål att samtliga skall ha ett gott 
egenskydd. Fysiska skydd i form av kevlar och pansar bidrar till ökat skydd från framförallt 
finkalibrig ammunition och splitter.  Utbildningsnivån på de system som anskaffas måste vara 
hög och den period som det tar att lära sig systemet med dess styrkor och svagheter. 
Västvärden har en tendens att förlita sig på tekniska system. Lika viktigt som tekniska system 
är kunskapen om vad de har för begränsningarna. En snabb anskaffning av ett nytt skydds 
system till en plattform bidrar inte direkt till ökat skydd, det krävs övning och utbildning. 
HKP 10 systemet är modifierat för MEDEVAC och bidrar med en förmåga till snabbt 
omhändertagande av skadade. Denna funktionen är framtagen för att ingå i NBG. Combat 
Search and Resque (CSAR) utbildningen som vi genomför med flygande personal ökar vår 
interoperabilitet för räddningsuppdrag i internationella operationer.  
 
 
Överlägsenhet i lägesuppfattning eftersträvas. Tillsammans med väl utvecklade underrättelser 
bidar det till ökat skydd. Interoperabelt länksystem, LINK 16, kommer att bidra till förbättrad 
lägesuppfattning i multinationell miljö. 
 

Verkan, styrkor ur ett expeditionärt agerande 
Verkan från luften beskriver förmågan att åstadkomma hög och eftersträvad effekt gentemot 
motståndaren. Vilken effekt kan de svenska luftstridskrafterna leverera i en operation? Detta 
finns dokumenterat i vår doktrin för luftoperationer. De förmågorna som framhålls av FVUP 
är framförallt förmågan till försvar och kontroll av luftrum och förmågan att slå mot mark och 
sjömål, med nedprioritering av sjömål. De svenska luftstridskrafterna har moderna 
stridsflygplan med god teknisk prestanda för att svara upp emot utvecklingen inom 
luftstridskrafterna. Ur ett vapengrens perspektiv är en styrka vår litenhet med snabba besluts 
kedjor. Ett snabbt agerande ger ett övertag i förmåga att visa styrka, ”show of force”, vilket 
kan bidra till att dämpa, alternativt stävja, en uppblåsande kris. Möjligheten till att byta roll på 
plattformen genom multirole förmågan, såväl som variera rollerna i luften genom swingrole 
förmågan bidrar till en god förmåga inom verkan. Denna kombination av förmågor att växla 
roll innebär att med begränsade resurser kan man ha stor förmågebredd. I ett 
lågkonfliktsområde där kanske inte volymen är avgörande utan snarare vad du har för 
tillgängliga förmågor är JAS 39 ett bra alternativ. Precisionsbekämpning är en förmåga som 
är relativt ny hos de svenska luftstridskrafterna. Med högt tekniskt kunnande har vi snabbt 
skapat denna förmåga.  
 
 
Punktförsvar och försvar över ytan av en grupperingsplats eller en flygplats hanteras av LV 
förbanden. Våra kvalificerade LV förband har hög tillgänglighet och en god förmåga till 
verkan mot lufthot. NBG har bidragit till att delar av LV förmågan har hög rörlighet. 
 

Uthållighet, styrkor ur ett expeditionärt agerande 
Inom Sverige och i vårt närområde har vi en relativt hög uthållighet. Logistiska nationella 
koncept finns för att snabbt kunna etablera fungerande underhållskedjor. Det finns 
simuleringar på fel utfall och reservdelsåtgång inför en operation och de har visat sig vara 
korrekta under de ombaseringar och övningar som har genomförts med luftstridskrafterna. 
Svenska luftstridskrafterna har relativt många plattformar men måste öka tillgängligheten på 
dem. Uthålligheten hos personalen är en fråga om ”mindset” vilket innebär att de bör vara 
förberedda på att det under vissa perioder kan bli ganska spartanskt leverne. 
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3.2.2 Luftstridskrafternas svagheter utifrån ett expeditionärt agerande. 

Ledning, svagheter utifrån ett expeditionärt agerande 
Den svenska FM och luftstridskrafterna har inte varit i krig under överskådlig tid. Hotet mot 
Sverige är minimalt och bedöms vara så över en överskådlig tid. Detta innebär att det finns 
vissa delar i vår organisation som aldrig prövas fullt ut och det är ledningen. Du kan simulera 
mycket av händelser och konsekvenser, men du kan aldrig överföra verkligheten i 
beslutsfattningen förutom när det är skarpt. Övrigt så är FTS minimerat utifrån effektivisering 
och rationalisering vilket innebär att det inte finns redundans i systemet. Detta bidrar till att en 
liten operation med en mindre sammansatt styrka skulle samtidigt som de dagliga nationella 
uppgifterna sköts skulle innebära en överbelastning på FTS. Luftstridsledningen är relativt 
stationär och har lite möjlighet till rörlighet p.g.a. den fasta sensorkedjan förutom den 
luftburna radarn FSR 890. Utvecklingen går dock mot ett mer modulärt agerande med en hög 
teknisk interoperabiltet, men det tar tid att anskaffa och sätta i drift vilket bedöms som en 
svaghet.   

 

Rörlighet, svagheter ur ett expeditionärt agerande 
Stora delar av det materiel som finns i FM har anskaffats under kalla kriget med syfte att 
försvara Sverige mot en invasion. Detta arv har vi kvar och det belastar FM, en stor del av 
materielen är inte kompatibel eller interoperabel med andra nationer.  
Den taktiska rörligheten är begränsad då numerären inte räcker till för behovet96. Detta gäller 
både flygplan, hanteringsutrustning, och personal. En gemensam strategisk transportpool 
kommer troligen att innebära konsekvenser för det taktiska transportflyget i negativ 
bemärkelse, med personalförflyttningar. Flygvapnets personal är vapengrenens yttersta resurs, 
luftstridskrafterna är en kompetensorganisation. Utan frivillig personal finns det inget 
internationellt agerande inom någon del av FM. Luftstridskrafterna bygger på system av 
system och om någon del av denna kedja inte anser sig motiverad eller kompenserad rätt för 
att åta sig uppgiften finns det stora svårigheter att åtgärda detta. FM har framförhandlat nya 
avtal men frågan är om de är tillräckligt bra och flexibelt. Skall du kunna vara på plats inom 
ett par dagar alternativt till och med inom ett par timmar så kräver det att avtal är klara. 
 

Underrättelser, svagheter utifrån ett expeditionärt agerande 
De svagheter som finns inom underrättelse för de svenska luftstridskrafterna är 
bearbetningsområdena. Sverige som liten nation har svårt att inhämta och bearbeta nya 
områden och idag är det främst Sverige och dess direkta närhet som bearbetas, plus de 
områden där vi har internationella operationer. Nya operationsområden kräver tydlig 
inriktning eller samarbeten med andra nationer och organisationer. Sverige som icke NATO 
land innebär att man inte har tillgång till samma gemensamma underrättelse i den 
utsträckning som medlemsländerna har. Avsaknad av satellitresurser är en svaghet hos 
Sverige. Bearbetningspersonal av inhämtad information är bristvara97. Det som ligger utanför 
den vanliga verksamheten innebär konsekvenser på planerad verksamhet. 
 

                                                 
96 Försvarsmakten (2007), Personalbrist i transportflyget, Stockholm, Mil.se 
97 Försvarsmakten (2007), Underrättelse förmågan, Vakanser NBG, Stockholm, Mil.se 
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Skydd, svagheter utifrån ett expeditionärt agerande 
Skydd bör alltid sättas i relation till risk. Vi har bristande erfarenhet från att genomföra 
riskbedömningar. I många fall kan inte allt skydd erhållas som skulle behövas då är man 
tvungen att titta på riskerna. Jag anser att vi lär oss i och med realistiska övningar som typ 
”flag” övningarna i Kanada och USA, men vi måste lära oss att ta med oss det i vår vanliga 
verksamhet. Vi bör agera efter devisen ”Train as you Fight” viket vi inte gör idag. Flygande 
personal erhåller en bra överlevnadsutbildning men hur ser det ut för resten av 
luftstridskrafternas personal? Alla bör vara uppdaterade på den vanliga soldattjänsten bössa, 
mössa och mask. Skall vi ha ett insats insatsförsvar kan vi inte börja utbilda så fort vi skall 
iväg någonstans.  
 

Verkan, svagheter utifrån ett expeditionärt agerande 
JAS 39 är ett fjärdegenerationens stridsflygplan och har förmåga att hantera de flesta 
situationer enligt vår doktrin. Det som inte finns med i beräkningarna är att vi har aldrig fullt 
ut testat systemet, det är inte ”combat proven”. Vi har tillsammans med Saab tagit fram JAS 
39 och produkten är bra. Det som begränsar oss är att utvecklingen och modifieringen av 
flygplanet begränsar antalet operativt tillgängliga flygplan. Vi har väldigt få operativa 
plattformar för insatser av expeditionär karaktär. Vi har precisions bombningskapacitet, men 
den måste utvecklas till att bli allväders och med avvägd effekt i målet. Vi behöver flera olika 
typer av PGM. 
 

Uthållighet, svagheter utifrån ett expeditionärt agerande 
Vi har få reservdelar till våra plattformar och skall vi bedriva verksamhet på flera olika ställen 
kommer det att inbära svårigheter att leverera utbytes och reservdelar (Ue/Re). 
Underhållcyklar och underhållsföreskrifterna stödjer inte ett flexibelt agerande. Skall vi kunna 
leverera effekt i ett tidigt skede gäller det att minimera det logistiska behovet för förbanden 
och på plats i ett operationsområde minimera det logistiska avtrycket. Detta är något som vi 
har lite erfarenhet av och kommer efter hand att lära oss. Rent generellt är det kunskapen om 
vad som verkligen behövs i förhållande till vad som är bra att ha. 
 
 
3.3 Sammanfattning av de svenska luftstridskrafterna 
De svenska luftstridskrafterna har gått från stationärt agerande med fast operationsområde 
Sverige med dess omedelbara närhet till ett insatsförsvar som skall vara rörligt och tillgängligt 
för insatser långt från Sverige. Detta har medfört vissa vägval som har inneburit 
omställningssvårigheter till ett expeditionärt agerande. Det som ligger långt fram i 
luftstridskrafternas utveckling mot expeditionärt agerande är de system som stödjer rörlighet 
t.ex. transportflyg, lufttankningsförmåga, logistiska transportlösningar och modulär 
uppbyggnad av förbandsenheter. JAS 39 som verkanssystem är välutvecklat, men har vissa 
brister i att nå full operativ effekt. Orsakerna är flera t.ex. finns det för få operativa 
plattformar för lufttankning, spaning och presisionsbombning. JAS 39 Systemet genomgår en 
kontinuerlig förbättring och modifiering vilket bidar till försämrad tillgänglighet. Den taktiska 
ledningen av en expeditionär flygstyrka har vissa brister vad avser ledningsförmåga, 
ledningssystem och interoperabilitet. NBG bidrar till att det sker framsteg vad avser metodik 
och metoder. Stridsledningen är den funktion som ligger längst efter vad avser den tekniska 
interoperabiliteten och rörligheten. Personellt är interoperabiliteten hög inom hela 
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luftstridskrafterna. Luftstridskrafterna ligger långt fram vad avser metod, utbildning och 
språknivån.  
 
 

4 Analys i vilken grad är de svenska 
luftstridskrafterna expeditionära. 

 
I detta kapitel kommer jag att analysera de svenska luftstridskrafterna vad avser i vilken grad 
de är expeditionära. Graderingen kommer att tas fram i jämförelse med definitionen 
expeditionärt, tabellen 1.1 stationärt mot expeditionärt och de erfarenheter som USAF har 
utifrån deras transformering till en modern expeditionär luftstridskraft. Analysverktyget som 
kommer att nyttja är de grundläggande förmågorna. Varje förmåga kommer att redovisas 
visuellt med linjalen 1.1 stationärt mot expeditionärt. När detta kapitel är klart har jag svarat 
på min avslutande fråga, i hur hög grad har Sverige expeditionär förmåga inom 
luftstridskrafterna? Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning där syftet med 
uppsatsen besvaras, i vilken utsträckning de svenska luftstridskrafternas transformering går 
mot expeditionär förmåga. 
 
 
4.1 Analys av ledning utifrån de svenska luftstridskrafterna expeditionära förmåga 
Taktiskledning 
Ovana för ett utökat operationsområde. Förmåga att tänka och agera globalt är begränsad. 
Idag har vi en tydlig fördelning av insatsverksamheten, en är nationell och en är internationell 
och emellan dem är det relativt lite överspillning. Huvuduppgiften för den taktiska ledningen 
är territoriella integriteten98. Det finns svårighet att samordna utvecklingen av förmågor 
mellan den förmågeskapande och den förmågeutnyttjande delarna inom luftstridskrafterna. 
Det tar för lång tid att skapa operativ effekt samt att det tar för lång tid att få plattformar och 
system operativa. Det som saknas hos luftstridskrafterna är erfarenhet från skarpa 
utlandsoperationer. Det finns viss erfarenhet från internationella övningar, men det krävs 
skarp erfarenhet. Detta bekräftas från både Danmark och Norge vad avser expeditionärt 
agerande99. 
 
 
Samverkansofficerare i olika staber och organisationer är avgörande för att kunna reagera 
snabbt och få insyn. Sverige har relativt god insyn i de flesta organisationer. En ökad 
bemanning på internationella staber med personal från FTS skulle öka kunskapen hos staben 
vad avser de internationella kraven och den expeditionära förmågan.  
Luftstridsledning 
Luftstridsledningen är en av de funktioner som har kommit längst i sin interoperabilitet vad 
avser metod, metodik och språk. Det som begränsar en fortsatt utveckling mot ett 
expeditionärt agerande är den tekniska interoperabiliteten, här ligger stridsledningen avsevärt 
efter. Utvecklingen av stridsledningssystem fram till 2010 kommer inte innebära ökad 
tekniska interoperabilitet100. Stridsledningen är det område som de svenska luftstridskrafterna 
har sämst teknisk interoperabilitet. 
 
                                                 
98 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s16 
99 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s17 
100 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s18 
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Övningar av expeditionär karaktär bidrar till ökad expeditionär förmåga. USAF har påbörjat 
övningsserier där man övar alla delar av en expeditionär styrka vilket bidrar till ökad 
tillgänglighet och förståelse. USA framhåller även vikten av att öva i realistiska miljöer, om 
du inte kan öva i ett eventuellt framtida operationsområde skall du öva i ett närliggande 
och/eller överensstämmande. Detta bidrar till att öka kunskapen om området vad avser bland 
annat ledning, logistik och kultur. NBG övningsserier bör ses som övningar av 
expeditionärkaraktär, nästa steg är att öva utomlands med hela styrkan. 
 
 
Utifrån min analys av ledningsförmågan inom luftstridskrafterna är bedömningen att det finns 
funktioner som är väl utvecklade men det saknas erfarenhet och ledningssystem för 
expeditionärt agerande. NBG har bidragit till att det finns en ökad förståelse för expeditionärt 
inom luftstridskrafterna. Bristen är att det är individbaserat. Kunnandet finns inte inhämtat 
och implementerat hos den taktiska chefen. Den totala bedömningen av ledningsfunktionens 
expeditionära förmåga är under medel, bedömningen är medellåg. 
 

 
Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 

 
4.2 Analys av rörlighet utifrån de svenska luftstridskrafternas expeditionära förmåga 
De avtal och internationella samarbeten som Sverige har skapat inför NBG har inneburit att 
det finns en hög grad av expeditionär förmåga. Det som kvarstår att se är utvecklingen av det 
europeiska strategiska samarbetet SAC runt flygplanet C17. Genomförs samarbetet som 
planerat, innebär det att Sverige blir en aktör med god expeditionär rörlighet101. Det som 
kommer att bli lidande i en nära framtid är den taktiska rörligheten. C 130 Hercules är på väg 
att uppgraderas med syfte att öka tillgängligheten, men det kommer temporärt att minska 
tillgängligheten. Samtidigt är systemet kraftigt ansträngt med att understödja FM 
internationella insatser. C 130 systemet har idag viss brist på nyckelpersonal och ett 
deltagande i SAC kommer troligen att innebära att detta blir ännu större p.g.a. att man 
planerat att rekrytera vissa delar personal från C 130 till C17. 
Stridsledningssystemen är de som ligger längst efter vad avser rörlighet. Vår nationella 
särlösning av stridsledningssystem har inneburit att vi har en relativt lång startsträcka innan vi 
uppnår en teknisk interoperabilitet. Detta innebär att vi har den sensor kedja som vi nyttjar 
idag och den är relativt stationär. Nyanskaffning är på gång och då tittar man på 
internationellt interoperabla system med möjlighet till stor rörlighet. Personalen har dock hög 
interoperabilitet och att placera en svensk luftstridsledare i en NATO ledningsplattform av typ 
AWACS 102skulle troligen fungera bra. 
 
 
                                                 
101 Regeringen (2008-03-13), Proposition 2007/08:56, Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter, 
Stockholm 
102 AWACS- Airborne Warning and Surveillance 
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JAS 39 systemet är rörligt vilket är en av dess styrkor. Det som bidar till JAS 39 rörligheten 
är till viss del begränsad vad avser expeditionärt förmåga. Bristen på operativa plattformar 
och tillgången på egen lufttankningsförmåga bidrar till att den expeditionära förmågan blir 
lägre103. Min uppfattning är att Sverige inte kan äga alla resurser som krävs för ett 
expeditionärt agerande, men man måste säkerställa dem. Samarbetet är nyckeln till framgång 
precis som den danske generalen Simonsens skrev i sin artikel, An Expeditionary Air Force-A 
Danish view104. Den globala rörligheten är inte bara teknisk den kräver även en handlingsplan 
för hur man skall hantera risker och förhållningssätt till andra nationer i form av 
riskbedömanden och diplomatiska kontakter. HKP 4 bidrar till en temporär förmåga till 
rörlighet i ett operationsområde, plattformen har livstidsförlängts för att svara upp emot NBG 
helikopterbehov av trupptransporter. 
De svenska basförbanden har traditionellt varit rörligt, men inom ett begränsat nationellt 
område. Arvet har varit att man skall kunna flygtransportera vissa delar och det är i detta arv 
som vi ser utvecklingen av basförbanden mot ett expeditionärt agerande. Med hjälp av NBG 
har flygplatsenheten vuxit fram som ett embryo av det nya bastänket. Detta har inneburit att 
det finns hög expeditionär förmåga inom basfunktionen, men den är begränsad i antal och 
enskilda funktioner släpar efter p.g.a. det materiella arvet från invasionsförsvaret105. LV 
ingående i NBG har hög rörlighet med möjlighet att flygtransportera hela förbandet. Utifrån 
min analys av rörlighetsförmågan inom luftstridskrafterna är bedömningen att det finns en 
stor rölighet inom de flesta system. Det system som är mest eftersatt är stridslednings- och 
luftbevakningsförmågan. Utifrån NBG har det vuxit fram en ökad förståelse för strategisk 
rörlighet som har bidragit till att bedömningen utifrån expeditionär förmåga är att vi har 
medelhög rörlighetsförmåga. Viss reservation finns för stridsledningsfunktionen, deras 
interoperabilitet hos personalen lyfte upp helhetsbedömandet för funktion vad avser rörlighet. 
 

          
             Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 
 

4.3 Analys av underrättelser, utifrån de svenska luftstridskrafternas expeditionära förmåga 
Förmågan till underrättelseinhämtning i nya operationsområden med korta tidsförhållanden är 
avgörande för en expeditionär förmåga inom underrättelsefunktionen. Sverige har blivit bättre 
och våra egna sensorer har blivit mer interoperabla och flexibla för att snabbt kunna nyttjas i 
nya miljöer. Arvet är dock Sverige och dess omedelbara närhet. Bearbetningskapacitet är en 
brist för en liten nation vad avser att ta sig an nya operationsområden106. Samarbete med 
andra nationer och organisationer är en framgångsfaktor107. Sverige måste fortsätta att 
samarbeta med NATO för att få en bättre insyn i de underrättelser som finns för gemensamma 

                                                 
103 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s22 
104 Major General Simonsen, Leif (2003), An expeditionary Air Force-A Danish view, NATO NATIONS and 
Partners for Peace, issue 3/2003  
105 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s31 
106 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s24 
107 Försvarsmakten (2005-01-26), HKV beteckning 09 500:60916, SLUTRAPPORT SWE ATU FU01, Stockholm, 
s6 
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områden. Vår signalspaningsförmåga är god och inom en nära framtid kommer 
tillgängligheten på den öka. Det som begränsar är även här ledtider mellan spaning och 
resultat till stridande enheter. S102B systemet är en nationell resurs som inriktas av MUST 
och inhämtning och bearbetning sker av FRA. Det som behöver ses över är att öka 
tillgängligheten av emitterar, data för att kunna uppdatera VMS system. Ledtiderna är för 
långa i förhållande till ett expeditionärt agerande. Svenska luftstridskrafter har ingen 
satellitförmåga, detta är en del i den expeditionära förmågan. Vikten av det har USA visat 
genom att de har under deras transformering in till en modern expeditionär luftstridskraft 
inkluderat rymdresurserna i luftstridskrafterna. Satelliterna bidrar även med global 
kommunikationsförmåga. 
 
 
Utifrån min analys av underrättelseförmågan inom luftstridskrafterna är bedömningen att 
påbörja bearbetning och inhämtning av underrättelser i nya områden är begränsad. Det finns 
ett stort arv av att bedriva underrättelsetjänst i Sverige och denna förmåga skall tas tillvara på 
och förändras så den uppnår en mer expeditionär kvalité främst vad avser snabbhet. 
Begräsningen är bearbetningsförmåga hos den svenska FM för att svara upp emot ett 
expeditionärt agerande när behovet är tidkritiskt. Behovet av riskbedömning kommer att öka, 
vi kommer att ha bristande information och det kräver analys av vilka risker vi eventuellt 
kommer att behöva ta. Den sammanfattade bedömningen för underrättelseförmågans 
expeditionära förmåga är medel. 
 

 
           Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 

 
4.4 Analys av skydd, utifrån de svenska luftstridskrafternas expeditionära förmåga 
JAS 39, HKP 10 och C-130 har alla ett eget VMS system. JAS 39 är det som är mest 
utvecklat medan C-130 är det som är mest beprövat108. De tekniska delarna av ett VMS är 
viktiga, men utbildningsnivån och kunskapen om systemens begränsningar är lika viktiga. 
Min uppfattning är att om man snabbt införskaffar VMS system till nya plattformar innebär 
inte detta direkt ett ökat skydd. Det tar tid att lära sig systemen. Det är samma underskott 
inom skydd som det är inom underrättelsefunktionen, det är brist på nyckelpersonal. HKP 10 
med sin MEDEVAC förmåga bidrar till ett ökat skydd. Denna funktion har tagits fram i ett 
accelerationsspår för NBG. Utbildning av personalen för Personlig Recovery (PR) eller 
CSAR är idag fokuserat på flygande personal, denna bör utökas till att inkludera större 
grupper. I en expeditionär miljö kan alla vara i fara vid olika tillfällen. Egenskyddet genom 
kroppsskydd och utbildning på handeldvapnen måste rent generellt ökas hos all personal inom 
luftstridskrafterna. Ett expeditionärt agerande innebär att man kan hamna i strid under 
ombaseringen och då krävs det att alla kan de grundläggande delarna i den väpnade striden. 
Under invasionsförsvarets tid var miljön känd, idag kan operationsområdet i stort sett vara var 
som helst på jorden. Detta innebär att skydd från bakterier och sjukdomar ökar. Vaccinering 

                                                 
108 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s6 
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krävs och det tar tid. Nyckelpersonal bör vaccineras för att täcka ett större område vilket 
skapar flexibilitet.  
 
 
Basering kan variera från fredsmässig basering i ett grannland till mitt i ett operationsområde. 
Detta ställer olika krav på skydd nivå. Beredskap för att hantera de olika nivåerna måste 
finnas och även vilka risker man är beredd att ta. Vid en basering som första styrka på plats i 
ett operationsområde ligger skydd och bevakning hos flygbasförbanden, detta kräver modulär 
uppbyggnad för att kunna hantera olika hotnivåer. 
 
 
Utifrån min analys av skyddsförmågan inom luftstridskrafterna är bedömningen att det 
tekniska skyddet på de delar som ingår i NBG bra, men i ett helhetsperspektiv bör samtliga 
plattformar som skall flyga i ett operationsområde ha någon typ av egenskydd, detta ligger 
även i FVUP bedömning om behovet. I skydds hänseende är inställningen och förståelsen av 
vad expeditionärt innebär central för att öka skyddet för den enskilde soldaten. NBG har 
kommit lång i skyddet för den enskilde, men allmänt inom luftstridskrafterna är det dåligt. 
Tillgängligheten som är central inom expeditionärt medför att man kanske måste åka inom 
några timmar, då finns det inte tid till att komplettera utrustning och öva. Sammanfattningsvis 
är bedömningen om skyddsförmågan inom luftstridskrafterna vad avser expeditionär förmåga 
medel. 
 
 

 
Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 

 
4.5 Analys av verkan, utifrån de svenska luftstridskrafternas expeditionära förmåga  
De svenska luftstridskrafterna bygger mycket på JAS 39 systemet och under 
invasionsförsvaret var systemet inriktat på luftförsvar, spaning och sjömålsbekämpning. 
Sjömålsbekämpning är en av de förmågor som man valt att nedprioritera109. 
Precisionsbekämpning och CAS har istället fått ett accelerationsspår och är idag operativt. 
Precisionsbekämpningen har utvecklats och kräver idag även olika typer av bomber med olika 
effekter. Förmågan att från upptäckt till att kunna bekämpa mål snabbt är efterfrågat. JAS 39 
med sin multirole och swingrole kapacitet kan kompensera för antalet plattformar och även 
vara tillgängliga för tidkritisk målbekämpning p.g.a. sin swingroll kapacitet110. Det som 
begränsar är ändå antalet operativa plattformar med möjligheten att bära precisionsvapen. I 
lågintensiva konflikter är det av vikt att snabbt kunna visa närvar ”show of force” och det 
klarar JAS 39. Antalet utbildade piloter är få. Idag har man en division som har till uppgift att 
stödja internationella insatser och de är öronmärkt för NBG. Idag implementeras inom 
luftstridskrafterna ”train as you fight” och det bör vi bli bättre på. Min uppfattning är att idag 
genomför man verksamhet hemma på ett sett och utomlands på ett annat. Riskhanteringen 
                                                 
109 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s6 
110 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s23 

Låg Medel Hög 

Grad av expeditionär förmåga skydd 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning 1450/7:1 
Claes Svahnqvist  41 (48)  
 
mellan operativ effekt och egensäkerhet bör utvecklas, att vara expeditionär innebär att vara 
villig att ta risker111. 
 
 
Tillgången på robotar och ammunitionseffekter är begränsat, anskaffning för ett expeditionärt 
agerande krävs vilket innebär ett öronmärkt parti för detta112. Verkan från marken bidar LV 
systemen med. Styrkan hos LV systemen ligger i förmågan att över tiden kontrollera och 
försvara luftrum. NBG har bidragit till en transformering av LV förbanden vilket har inneburit 
en ökad förmåga till verkan i dåligt väder. Bristerna inom LV ligger i antalet plattformar och 
förbandsenheter. Endast ett fåtal klarar de nya kraven. 
 
 
Utifrån min analys av verkansförmågan inom luftstridskrafterna är bedömningen att vi har 
brist på antalet operativa plattformar och PGM. Det som väger upp emot det är JAS 39 
multirole och swingroll förmåga. Bedömningen av verkansförmågan vad avser de svenska 
luftstridskrafterna är att den är medel, plattformen JAS 39 är mycket potent, men den har viss 
utveckling kvar mot full operativförmåga och expeditionär förmåga. 
 
 

 
Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 
 

4.6 Analys av uthållighet, utifrån de svenska luftstridskrafternas expeditionära förmåga  
Minimalt logistiskt behov hos de ingående delarna i ett expeditionärt förband är en av 
hörnstenarna i expeditionärt agerande. Innebörden är att man måste lära sig vad som är ett 
måste ”need” och vad som är bra att ha ”nice”. Det finns erfarenheter och simuleringar på hur 
våra system fungerar och vad det oftast är för fel utfall. Utifrån detta och en formaliserad 
riskhanteringsprocess om underhållsbehovet kan vår expeditionära förmåga öka drastiskt. 
Det nationella systemet för att underhålla luftstridskrafterna är funktionellt för det nationella 
försvaret av Sverige, men för en expeditionär operation måste det förändras. Ett av de större 
problemen är hur man ser på operationsområdet, de flesta systemen för 
förnödenhetsförsörjning och reservdelar är nationella lösningar som har lite eller ingen 
interoperabilitet eller kompabilitet med andra system.  
 
 
Det logistiska avtrycket skall vara så litet som möjligt vilket kan innebära att det kan bli 
relativt spartanskt för den enskilde soldaten. Nyttjande av ”reach back” och ”on time” bidrar 
till möjligheten att hålla nere på de logistiska resurserna113. För att kunna var expeditionär är 
det viktigt att kunna identifiera hur underhållskedjan skall se ut och utvecklas för att kunna 
understödja vid olika situationer. Hög tillgänglighet fordrar att man har uppföljning och 

                                                 
111 Norrbottensflygflottilj, Svenska epeditionära flygstridskrafter, s46 
112 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s23 
113 Försvarsmakten, Flygvapnets Utvecklingsplan 2007, s6 
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kontroll på vilken materiel som skall packas och tas med. Kan man inte förrådsställa skall 
man ha tydliga direktiv vad som skall med. Förrådsställa och utplacering av skrymmande 
gods kan bidra till reducerade ombaseringstider114. Detta kräver dock en viss överkapacitet på 
resurser alternativt en tydlig prioritering. 
 
 
Utifrån min analys av uthållighetsförmågan inom luftstridskrafterna är bedömningen att 
erfarenheterna från operationer, övningar och simuleringar måste ses över för att bidra till ett 
så litet logistisktbehov som möjlig för de expeditionära förbandsenheterna. Ett minimalt 
logistiskt avtryck är en inställning som måste proklameras ut i organisationen, en expeditionär 
insats är troligen spartansk vad avser logistik. Utplacering av materiel alternativt 
förrådsställning bidrar till att minska insatstiderna. Går inte detta skall man ta fram färdiga 
packlistor och flödesberäkningar. Bedömningen är att underhållsförmågan inom 
luftstridskrafterna är medel. Detta baseras på bristen av förståelse för att minska det logistiska 
behovet i förhållande till den logistiska risktagningen och de nationella lösningarna på 
underhållssystem. 
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4.7 Sammanfattning analys av svenska luftstridskrafternas expeditionära förmåga  
Utifrån de grundläggande förmågorna har vi analyserat i vilken grad de svenska 
luftstridskrafterna har expeditionär förmåga. Syftet med uppsatsen var i vilken utsträckning de 
svenska luftstridskrafternas transformering går mot expeditionär förmåga. Detta kommer nu 
att besvaras. 
 
 
Sett från den grundläggande förmågan ledning är det framförallt inom den taktiska 
ledningsnivån erfarenhet och inställningen till ett utökat operationsområde som bidrar till en 
lägre grad av expeditionär förmåga. Den taktiska ledningen har fortfarande fokus på nationellt 
försvar av Sverige. Internationella övningar och simuleringar har hjälpt till att öka kunskapen 
och förståelsen. NBG har bidragit till ökad kompetensuppbyggnad och utvecklingen mot 
expeditionär förmåga. Tyvärr är NBG ledningsfunktion och den nationella taktiska ledningen 
separerade vilket inte gynnar utvecklingen av den taktiska ledningen vad avser expeditionärt 
agerande. Den stridstekniska ledningen av luftstridskrafterna har en begränsad teknisk 
interoperabilitet och rörlighet som kraftigt begränsar den expeditionära förmågan. Det som 
lyfter upp graden av expeditionär förmåga inom stridsledningen är att personalen har en hög 
interoperabilitet vad avser metod, metodik och språk. Sammanfattningsvis är bedömningen att 
ledningen inom de svenska luftstridskrafterna vad avser expeditionär förmåga har en 
medellåg grad. 

                                                 
114 Johansson Tommy, 2008-01-31, Föreläsning Försvarshögskolan, Strategiska Transporter, Stockholm 
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Den grundläggande förmågan rörlighet inom de svenska luftstridskrafterna har utvecklats 
positivt. Sverige har idag via samarbeten en strategisk rörlighet som stödjer ett expeditionärt 
agerande. Den fortsatta utvecklingen av strategisk rörlighet mot egna flygplan är inte 
realistisk utan samarbete är framgångsreceptet. Denna väg har Sverige valt genom att ingå i 
den Strategiska Airlift Capability (SAC) programmet. Farhågan i detta är att den taktiska 
rörligheten kan nedgå p.g.a. förflyttning av personal från taktisk- till strategisktflyg. Jas 39 
rörlighet är väl utvecklad och lufttankningsförmågan i systemet växer fram gradvis. Det som 
begränsar en hög tillgänglighet är antalet operativa plattformar och tillgång till 
lufttankningsflygplan. C-130 Hercules kan genomföra lufttankning, men det är en 
demonstrator och skall inte ses som en operativ resurs. Lufttanknings Herculesen bidrar 
givetvis till kompetensuppbyggnad. Basförbanden har en hög nivå av rörlighet. Det som 
begränsar är arvet av gammal materiel och ett nationellt baskoncept. NBG har bidragit till att 
basförbanden genom flygplatsenheten i NBG har utvecklats långt inom ett expeditionärt 
agerande. Modultänket har bidragit. Sammanfattningsvis är bedömningen att rörligheten inom 
de svenska luftstridskrafterna vad avser expeditionär förmåga har en medelhög grad. Detta är 
den högsta bedömningen som har framkommit i min analys. 
 
Den grundläggande förmågan underrättelse inom de svenska luftstridskrafterna har en hög 
teknisk standar och hög tillgänglighet. Det som begränsar underrättelse förmågan är 
möjligheten att bearbeta nya områden. Det expeditionära agerandet kräver snabb inhämtning 
och bearbetning av nya områden då den framtida konflikten är oviss typ och plats. Inom 
underrättelsefunktionen krävs en ökad förmåga till riskhantering. Sammanfattningsvis är 
bedömningen att underrättelse inom de svenska luftstridskrafterna vad avser expeditionär 
förmåga har en medel grad. 
 
Skyddsförmågan inom de svenska luftstridskrafterna är på de flygande plattformarna bra. 
JAS39 har det mest utvecklade systemet, medan C-130 Hercules har störst erfarenhet av 
nyttjande av skyddssystem i skarp miljö. Inriktningen är att samtliga flygande plattformar 
skall utrustas med VMS system enligt FVUP. Fram tills detta är en verklighet är det brist på 
skyddade plattformar. Basfunktionen har behov av att kunna situationsanpassa sig efter den 
bedömda hotnivån, modulärt skyddstänkande. Inom skydd finns det ett krav på riskhantering 
bedömningar, vilka risker är man beredd att ta. Det personliga skyddet bör utvecklas för den 
enskilde soldaten. Sammanfattningsvis är bedömningen att skydd inom de svenska 
luftstridskrafterna vad avser expeditionär förmåga har en medel grad. 
 
Verkansförmågan inom luftstridskrafterna bidar med möjlighet att leverera effekt från luften. 
Denna förmåga klarar JAS 39 väl, det som har utvecklingspotential och kommer att utvecklas 
inom FVUP är precisionsbekämpningen. JAS har denna förmåga, men även här saknas det 
operativa plattformar. Det som väger upp är JAS plattformens förmåga till multirole och 
swingrole, detta kan kompensera för antal flygplan. Robotar och ammunitionseffekter med 
olika typer av verkan är begränsat inom JAS systemet. För att skapa en ökad tillgänglighet är 
det av vikt att anamma konceptet ”train as you fight” vilket innebär att vi skall agerar på ett 
sätt, i stället för nationellt och internationellt. Sammanfattningsvis är bedömningen att 
verkansförmågan inom de svenska luftstridskrafterna vad avser expeditionär förmåga har en 
medel grad 
 
Uthållighetsförmågan inom de svenska luftstridskrafterna i relation till ett expeditionärt 
agerande kommer att kräva en förändring i inställning. Luftstridskrafterna måste öka 
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förståelsen av vad minimalt logistiskt behov för förbandsenheterna innebär. Nyttjande av 
”reach back” och ”on time delivery” kan utvecklas. En expeditionär inställning kan bidra till 
förståelsen för ett minimalt logistiskt avtryck. Sammanfattningsvis är bedömningen att 
uthållighet inom de svenska luftstridskrafterna vad avser expeditionär förmåga har en medel 
grad.  
 
 
Utifrån de grundläggande förmågorna är den sammanställda expeditionära förmågan hos de 
svenska luftstridskrafterna medel. 
 

 
Linjal 1.1 Stationärt-expeditonärt 

 

5 Avslutning 
 
Jag har i kapitel fyra analyserat svenska luftstridskrafterna utifrån de grundläggande 
förmågorna. Jag har utgått ifrån min definition på expeditionärt, expeditionärt i teorin med 
tabell och linjal. Analysen har avslutats inom respektive grundläggande förmåga med en 
visuell bild genom linjalen stationärt mot expeditionärt. i slutet av kapitel fyra besvarade jag 
min avslutande fråga, i hur hög grad har Sverige expeditionär förmåga inom 
luftstridskrafterna? Kapitlet avslutades med en sammanfattning där syftet med uppsatsen 
besvarades, i vilken utsträckning de svenska luftstridskrafternas transformering går mot 
expeditionär förmåga.  
 
 
I detta avslutande kapitel kommer jag att sätta mitt resultat i ett större sammanhang och 
resonera utifrån utfallet.  
 
 
5.1 Återblick 
Inledningsvis i kapitel två som jag kallar expeditionärt i teorin har jag definierat expeditionärt 
utifrån vald litteratur. Det som framgår av expeditionärt agerande är framförallt ovissheten om 
vad man förväntar sig, möjligheten till autonomt uppträdande, styrkans sammansättning för 
ställd uppgift och behovet av att kunna agera snabbt. Utöver detta krävs det av organisationen 
att skapa en inställning ”mindset” som stödjer ett snabbt agerande med tillgängliga styrkor till 
ett område som kan både vara hotfullt och spartanskt. Efter att jag definierat expeditionärt 
genomförde jag en jämförelse mellan stationärt och expeditionärt. Utgångspunkten på 
stationärt använde jag det svenska flygvapnet under invasionsförsvarets tid, beskrivet av 
Richard A, Bitzinger i RAND rapporten Facing the Future, The Swedish Air Force, 1990-
2005. De grundläggande förmågorna har använts som en tankemodell med syfte att 
strukturera mitt resonemang runt expeditionärt. Jag sammanställde stationärt mot 
expeditionärt i tabell 1.1 stationärt mot expeditionärt med hjälp av de grundläggande 
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förmågorna. För att förtydliga stationärt mot expeditionärt skapade jag linjal 1.1 stationärt 
mot expeditionärt som visuellt visade graden av expeditionärt förmåga. Slutligen i kapitel två 
tittade jag på USAF transformering mot en modern expeditionär luftstridskraft. Syftet var att 
titta på hur en transformering av ett flygvapen kan se ut. Jag avslutar stycket med några tankar 
om svenska arena studie luft. I kapitlet har jag svarat på min inledande fråga, vad 
karaktäriserar expeditionärt agerande? I kapitel tre svarar jag på min andra fråga, hur har de 
svenska luftstridskrafterna förändrats från invasionsförsvars agerande till expeditionärt 
agerande? I kapitlet undersöker jag de svenska luftstridskrafternas transformering mot 
expeditionär förmåga. Jag tog utgångspunkt utifrån FVUP och jämförde den mot min ställda 
definition expeditionärt, expeditionärt i teorin och USAF transformering mot en modern 
expeditionär luftstridskraft. Avslutningsvis i kapitel fyra genomförde jag min analys av de 
svenska luftstridskrafterna med syfte att svara på min avslutande fråga, i hur hög grad har 
Sverige expeditionär förmåga inom luftstridskrafterna?  
 
 
Det övergripande resultatet är att de svenska luftstridskrafterna genomgår en tranformering 
för att öka tillgängligheten, interoperabiliteten och rörligheten. Utifrån de grundläggande 
förmågorna är det framförallt rörligheten som har kommit längst genom tillgången på 
strategiska transporter och modultänkandet inom luftstridskrafternas förbandsdelar. NBG har 
bidragit till att påskynda transformeringen av de delar som ingår i styrkan. Interoperabiliteten 
vad avser metod, metodik och språk är hög inom samtliga system. Den tekniska 
interoperabiliteten är den största utmaningen för luftstridskrafterna. Luftstridskrafterna lever 
med arvet från invasionsförsvaret och tranformeringen av de tekniska systemen går inte så 
fort som man skulle önska. Stridsledningsfunktionen har sämst tekniskt interoperabelt, vilket 
bidrar till att ledningsförmågan bedöms som medellåg. Avslutningsvis ser jag tendenser till att 
den expeditionära förmågan kommer att öka om utvecklingen fortsätter enligt FVUP. Min 
övergripande bedömning av luftstridskrafternas expeditionära förmåga idag och med den 
bedömda utvecklingen fram till 2010 är medel. 
 
 
5.2 Avslutande diskussion 
Jag har i min analys kommit fram till att de svenska luftstridskrafterna har en medel nivå av 
expeditionär förmåga. Är detta dåligt? För att kunna svara på den frågan får man sätta 
resultatet i ett större sammanhang. Sverige har bedrivit ett invasionsförsvar med uppgift att 
försvara Sverige och dess befolkning. Nu skall vi förutom detta kunna stödja NATO och EU i 
operationer lång utanför Sveriges gränser. I ett historiskt perspektiv är det inte lång tid sedan 
Berlinmuren föll och öst mötte väst. 1991 kollapsade Sovjetunionen och bedömningen i 
Sverige var att risken för anfall mot Sverige var fortfarande hög och det var detta som var 
normgivande för anskaffning och materielutveckling115. Militära system lever länge, en 
livstidscykel på ett flygplan är runt 30 år. Utifrån detta kan man säga att den omställning som 
de svenska luftstridskrafterna har genomgått mot ett insatsförsvar och ett försvar med 
expeditionär förmåga är acceptabelt.  
 
 
Sveriges alliansfrihet är diskutabel i och med det fördjupade samarbetet med NATO och det 
gemensamma säkerhetspolitiska samarbetet inom EU, European Security and Defence Policy 
(ESDP)116. Sverige och den sittande regeringen har proklamerat att ett NATO medlemskap 

                                                 
115 Bitzinger Richard A (1991), s35 
116 Regeringen, Vårt framtida försvar, s16 
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inte är aktuellt, men ett nära samarbete är önskvärt117. Sverige har inom EU tagit en stor roll 
som ”lead nation” i en BG och detta har inneburit att säkerställa resurser för styrkan ligger på 
Sverige. En liten nation kan inte ha alla förmågor, det blir för kostsamt och ineffektivt, så det 
har krävts samarbete. Ett bra samarbetsområde har varit den strategiska rörligheten, Sverige 
har säkerställt en strategisk flygtransport resurs genom samarbetsavtalet SALIS. Danska 
Generalen Simonson framhåller att det inte är det nationella försvaret som är styrande, utan 
det är det som är efterfrågat och det är rörliga, snabba förband med hög tillgänglighet118. 
Övrigt så framhåller General Simonsen att för små nationer är samarbete avgörande för att nå 
framgång. Sverige har fortfarande det nationella försvaret som normgivande och detta innebär 
att tranformeringen mot expeditionärt agerande inte går så fort som man kan önska119. Frågan 
är också om Sverige skall vara fullt expeditionär? Har Sverige behov av att kunna projicera 
militärnärvaro globalt? Vad säger vår utrikespolitik? Detta är några områden som man skulle 
kunna fortsätta att titta på inom expeditionärt. Denna uppsats har tittat på förmågan, fysiska 
faktorn, inom den gemensamma krigföringsförmågan men det finns även konceptuella och 
moraliska faktorer som man skulle kunna belys ur ett expeditionärt perspektiv120. 
 
 
Slutligen skulle jag rekommendera att man genom min analysmodell undersöker 
fredsflygarna i Kongo 1960-1964 för att svara på till vilken grad de var expeditionära. Min 
hypotes är att det är mer inställningen (Mindset) och den politiska viljan som styr över hur 
expeditionär man är än förmågorna inom luftstridskrafterna. 

 

                                                 
117 Bildt, Carl (2008), Regeringens declaration vid 2008 års utrikespolitiska debatt I Riksdagen onsdagen 13 
februari 2008, Stockholm, Regeringskansliet, s4 
118 Major General Simonsen, Leif (2003)   
119 Försvarsmakten (2007-12-20), Perp rapport 2007, s55 
120 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s60 
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