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JAS 39C – markförbandens nya rotekamrat? 
 
Sammanfattning 
När vi nu står inför en ominriktning i Försvarsmakten mot ett insatsförsvar kommer förband och organisa-
tion ställas inför nya utmaningar och uppgifter. För flygvapnet kan detta ställa till en del problem i och med 
att materielplanen är långsiktig och tiden från beslut om anskaffning till implementering av nya system ofta 
är lång. Detta är inte fallet med politiska målsättningar vilka kan vara mycket föränderliga och ändra in-
riktning från ett försvarsbeslut till ett annat. När den politiska inriktningen för Flygvapnets förmåga till in-
ternationella insatser nu även innefattar förmågan till flygunderstöd till Nordic Battle group, har då Flyg-
vapnet med JAS 39C som verkanssystem möjlighet att genomföra direkt flygunderstöd i moderna inter-
nationella konflikter? 
 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera om JAS 39C, med tillhörande vapen-, sensor- och kommu-
nikationssystem, uppfyller de krav som ställs på ett flygsystem vid genomförandet av DFU i en internatio-
nell insats. Med stöd av ett teoretiskt ramverk bestående av teorier, doktrin och moderna erfarenheter har 
både de grundläggande förutsättningarna för ett effektivt genomförande av direkt flygunderstöd identifie-
rats samt ett specifikt analysinstrument arbetats fram. Detta analysinstrument har därefter använts för att 
analysera JAS 39C förmåga till direkt flygunderstöd. 
 
JAS 39C bedöms efter genomförd analys att med gällande materialplan inneha goda förutsättningar att 
genomföra direkt flygunderstöd redan 2008. Dess styrka är här förmågan till precisionsbekämpning och 
den goda responsförmågan, dess svaghet avsaknaden av allväderskapacitet. Resultaten i uppsatsen visar 
dessutom att de förutsättningar som ligger till grund för ett effektivt genomförande av direkt flygunderstöd 
går att återfinna under såväl moralrelaterade förutsättningar som konceptuella eller rent fysiska förutsätt-
ningar. Vid en lösning som endast fokuserat på att uppfylla de fysiska förutsättningarna är risken därför 
stor att den sammanlagda effekten och slagkraften i samband med genomförandet av direkt flygunderstöd 
inte når önskad nivå. 
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JAS 39C – the Ground Units New Wingman? 
Abstract 
Facing a transformation of the armed forces both individual units and the organization will be confronted 
with new tasks and challenges. For the air force this could cause some problems due to the fact that it often 
takes some time from decision to implementation of new weapons and technical systems. This is not the 
case with political objectives; they can change from one defense decision to another. When the political 
aim and direction regarding the air force capacity for global operations now also includes the ability to 
support the Nordic Battle Group, do the air force and the JAS 39C have the right means to carry out Close 
Air Support in modern international conflicts? 
 
The purpose of this essay is to analyze if JAS 39C with its weapon-, sensor-, and communication systems 
comply with the modern demands on a fighter aircraft carrying out Close Air Support in international op-
erations. With the support of an analytical framework containing theories, doctrines and modern experi-
ences both the requirements that lay the foundation for an effective accomplishment of Close Air Support 
and a specific analytical instrument has been identified. The analytical instrument was thereafter used to 
analyze JAS 39C and its ability to carry out Close Air Support. 
 
The results of the analysis show that JAS 39C, technically and materially, in all likelihood will be able to
carry out Close air support as early as 2008. Its strength being the ability to carry out precision engage-
ments together with a high responsiveness and its weakness consisting in the lack of all-weather capacity. 
The results furthermore indicates that the foundation for an effective accomplishment of Close Air Support 
can be found within both moral related pre-conditions as well as conceptual or purely physical pre-
conditions. A solution only focused on fulfilling physical pre-conditions may therefore risk that the com-
bined effect and the effectiveness of a future Close Air Support mission will not reach the desired level. 
 
Key-words: 
JAS 39C, Close Air Support, CAS, precision engagement, pre-condition, ability 
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1 Inledning 
Bataljonschefen har just informerats om att en spaningspatrull har upptäckt ett fientlig 
mekaniserat infanterikompani som på 15 km avstånd närmar sig egna trupper. Batal-
jonschefen har en god lägesuppfattning av egna förband i området och rekommenderar 
att resurser för direkt flygunderstöd bör användas för att möta hotet. Resurser i form av 
en rote JAS 39C i beredskapsläge är beredd att understöda det egna markförbandet. 
Med detta som bakgrund tas beslut om att möta hotet från det mekaniserade infanteri-
kompaniet med direkt flygunderstöd. 
 
Forward Air Controller: “Viking 11, this is A3C, Type 3 in effect, advise when ready 
for 9-line.” 
Pilot: “Roger, Type 3, ready to copy” 
Forward Air Controller: “MAZDA, 360 Right, 9.0, 450, Mechanized Company in the 
open, NB 922556, Laser 1111, Southeast 3000, Egress S to MAZDA” 
Pilot: “450, NB 922556” 
Forward Air Controller: “Viking 11 you’re cleared to engage from time 45-55. Exe-
cute attacks North of the river. Cobra recon team is currently 3000 S in position to laze. 
Contact him this TAD. Report attack complete, time on target 45-55” 
Pilot: “Time on target 45-55” 
Cobra recon team: “Viking 11 your target’s estimated to be a mechanized company of 
BRDMs and BMPs with dismounted infantry. Your target is located on the north side of 
the river, 100 meters west of the bridge. Report contact with the bridge.” 
Pilot: “Cobra Viking 11, contact with the brown suspension bridge and a large staging 
area just to the west that appears to have multiple vehicles parked in rows.” 
Cobra recon team: “Viking 11 that’s your target, wind in the target area is light and 
variable, designator target line 270, final attack heading 300 to 320, laser will be on the 
southern most vehicle, confirm laser code 1111 and report IP inbound.” 
Pilot: “Laser code 1111, Wilco.” 
Pilot: “A3C and Cobra, attacks completed at time 55” 
 
Det är inte helt orealistiskt att svenska flyg- och markstridskrafter befinner sig i väpnad 
strid inom ramen för krishantering redan under våren 2008. Denna kommunikation kan 
då mycket väl uppstå mellan en forward air controller ingående i Nordic battle group 
och en svensk stridspilot i samband med en skarp insats i form av direkt flygunderstöd. 

1.1 Bakgrund 
Efter försvarsbeslutet 2004 har Sverige tagit på sig ett sammanhållande ansvar för att 
sätta upp Nordic Battle Group inom ramen för EU: s koncept med snabbinsatsstyrkor. 
Styrkan förväntas bestå av 1100 man, huvudsakligen med svenska soldater dock med 
vissa mindre bidrag från Norge, Finland och Estland. De uppgifter som skall kunna lö-
sas ligger inom ramen för Petersbergsuppgifterna men därutöver skall även uppgifter 
inom den Europeiska säkerhetsstrategin kunna hanteras. Dessa uppgifter definieras som: 

• Gemensamma avväpningsoperationer. 
• Humanitära och evakueringsoperationer. 
• Fredsbevarande och fredsförebyggande operationer. 
• Väpnad strid inom ramen för krishantering. 
• Terroristbekämpning. 
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Snabbinsatsstyrkan skall med tio dagars beredskap efter beslut kunna sättas in i ett kon-
fliktområde för att där under 120 dagar kunna lösa uppgifter enligt ovan. Till huvud-
styrkan kan man även behöva koppla operativa och strategiska stödresurser såsom luft- 
och sjöstridskrafter.1 Här förväntas Sverige kunna bidra med flygunderstöd till mark-
stridskrafter i form av direkt flygunderstöd (DFU). Direkt flygunderstöd definieras i 
doktrin för luftoperationer enligt nedan: 
 

Direkt flygunderstöd nyttjas för att ge eldunderstöd till egna förband som be-
finner sig i nära anslutning till eller är i direkt strid med motståndarens mark-
stridskrafter. Närheten är sådan att direkt samverkan krävs för att minimera ris-
ken för vådabekämpning av de egna markförbanden.2 

 
Denna relativt nya politiska inriktning kan om den realiseras genom skarpa insatser till 
viss del utföras med flygplanet JAS 39C som vapenplattform.3 JAS 39-systemet är ur-
sprungligen framtaget för att verka i den gamla säkerhetspolitiska kontexten, invasions-
försvar mot ett begränsat stormaktsanfall. Flygplanet har dock efterhand utvecklats för 
att möta den nya hotbilden och de uppgifter som man här kan ställas inför. I och med 
införandet av JAS 39C vid flygvapnets förband under hösten 2006 kommer förmågan 
till interoperabilitet och verkan vid internationella insatser förhoppningsvis öka.4 
 
De senaste operationerna i Irak och Afghanistan har återuppväckt ett intresse för mark-
målsoperationer. Operation Anaconda i Afghanistan skapade en het debatt mellan US 
Air Force och US Army gällande genomförandet av DFU. Denna debatt ledde fram till 
nya försök att förbättra integrationen av luft- och landmakt inför Operation Iraqi Free-
dom. Trots att dessa ansträngningar var ganska framgångsrika finns det nu en växande 
insikt, hos flygare och soldater, att luft-mark samverkan är viktig och att utveckling av 
konceptet måste fortgå.5 Erfarenheter från operationerna i Afghanistan, Irak och Kosovo 
visar dessutom på ett antal mycket viktiga förutsättningar som måste uppfyllas för att 
man nu, och i framtiden ska kunna genomföra framgångsrika markmålsoperationer i 
form av DFU eller flyganfall på djupet. 
 
Tillförande av ett antal materielsystem enligt den liggande materielplanen för JAS 39C 
kommer förhoppningsvis att öka förutsättningarna att genomföra DFU enligt denna po-
litiska och militärstrategiska målsättning. Den svenska försvarsmakten har här historiskt 
en viss erfarenhet av DFU. Förmågan till DFU kan spåras ända tillbaka till FN-insatsen 
i Kongo 1959 och upprätthölls därefter på en låg nivå fram till och med slopandet av 
den lätta attacken i mitten av 90-talet.6 Med den nya politiska inriktningen kommer 
denna förmåga på nytt att behöva byggas upp med fokus på att kunna genomföra insat-

                                                 
1 Försvarsmaktens budgetunderlag, BU 07/SR, bet 23 383:66586, daterad 2006-04-25, bilaga 8, s. 1-3. 
2 Förvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, s.61. 
3 Det är i Regeringens proposition 2004/05:5 “vårt framtida försvar”, som man för första gången nämner 

vikten av att flygstridskrafterna utvecklar förmågan till precisionsbekämpning vid internationella insat-
ser. I de tidigare propositionerna har förmågan till bekämpning av luftmål över hela konfliktskalan ut-
pekats som den centrala uppgiften för flygstridskrafterna. 

4 Intervju med Peter Nilson, Chef Verkans och Utvecklingsenheten (VUE/LSS) i Linköping, genomförd 
2006-03-21 vid Försvarshögskolan, Stockholm. 

5 Bruce Pirnie, Alan Vick, Adam Grissom, Karl Muller & David Orletsky, Beyond Close Air Support, 
(Santa Monica: RAND Corporation, 2005), s. xiii. 
6 Anders, Segerby, Direkt flygunderstöd i Sverige - en nyhet?, (Stockholm: Krigsvetenskapliga institutio-

nen, 2005), s.31-33. 
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ser på den internationella arenan, där kanske även i samverkan med andra länders för-
band. 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Materielplanen är långsiktig och tiden från beslut om anskaffning till implementering av 
nya system är ofta lång. Detta är inte fallet med politiska målsättningar vilka kan vara 
föränderliga och ändra inriktning från ett försvarsbeslut till ett annat. När den politiska 
inriktningen för flygvapnets förmåga till internationella insatser nu även innefattar för-
mågan till flygunderstöd, har då flygvapnet med JAS 39C som verkanssystem möjlighet 
att genomföra direkt flygunderstöd i moderna internationella konflikter? 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera om JAS 39C, med tillhörande vapen-, sensor- 
och kommunikationssystem, uppfyller de krav som ställs på ett flygsystem vid genom-
förandet av DFU i en internationell insats. 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer jag i min uppsats att försöka svara på följande 
forskningsfrågor: 

1. Vilka är de grundläggande förutsättningarna för effektivt genomförande av di-
rekt flygunderstöd? 

2. Vilka möjligheter har det svenska flygvapnet, att med JAS 39C enligt gällande 
materielplan, genomföra direkt flygunderstöd år 2008? 

1.3 Metod 
För att svara på min frågeställning om JAS 39C förmåga till att genomföra DFU år 2008 
måste jag använda mig av en tvådelad metod. Inledningsvis kommer jag att beskriva 
och analysera tre olika typer av material: luftmaktsteori, doktrin och moderna erfarenhe-
ter. Detta material beskrivs, analyseras och värderas i syfte att plocka fram ett antal re-
levanta förutsättningar för förmågan att genomföra DFU vid nutida konflikter. Därefter 
kommer jag att med hjälp av dessa förutsättningar ta fram ett analysverktyg för att vär-
dera JAS 39C förmåga till genomförandet av DFU.  
 
Metoden som jag valt för att uppnå syftet med denna uppsats är alltså både deskriptiv 
och komparativ.7 Målsättningen är att inledningsvis deskriptivt ta fram ett underlag som 
genom en efterföljande diskussion kan besvara den första frågeställningen, dvs. de 
grundläggande förutsättningarna för effektivt genomförande av DFU. I den tredje delen 
av uppsatsen kommer jag att använda mig av en komparation där jag med hjälp av ana-
lysinstrumentet, framtaget ur av de tidigare fastställda förutsättningarna, analyserar JAS 
39C förmåga till att genomföra DFU redan 2008. 
 
För att kunna ta fram ett underlag för den första diskussionen gällande grundläggande 
förutsättningar för effektivt genomförande av DFU kommer jag genom en kvalitativ 
textanalys använda mig av militärteori, doktrin och moderna erfarenheter. Militärteori 
kan betraktas både som förklarande (varför en sida vinner slag eller krig) eller som 
normativ (hur man på bästa sätt för krig).8 Här kommer jag att fokusera på den normati-
va sidan av militärteorin för att på bästa sätt skapa ett underlag för den fortsatta diskus-
sionen. Den svenska doktrinen har till syfte och uppgift att förmedla ett gemensamt för-
hållningssätt för användandet av militära medel och metoder. De inriktningar som ges är 
                                                 
7 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, ( Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 30-31. 
8 Jerker Widén & Jan Ångström, Militärteorins Grunder, (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s. 12. 
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av generell och övergripande karaktär och ger inte direktiv, order eller riktlinjer för ge-
nomförandet av specifika insatser. Dessa återfinns i försvarsgrenars och förbands reg-
lementen eller utbildningsanvisningar.9 Genom att använda sig av en utländsk doktrin i 
denna deskriptiva del fyller man ut det tomrum som för närvarande finns i det svenska 
doktrinträdet när det gäller DFU. För att underlaget till diskussionen kring den första 
frågeställningen skall vara någorlunda komplett behöver man även färska praktiska er-
farenheter. Den nuvarande debatten och beskrivningen om användningen DFU i Afgha-
nistan och Irak utgör här en källa som på ett bra sätt kompletterar militärteorin och dokt-
rinerna.  
 
Diskussionen kring detta material syftar till att analysera och värdera de grundläggande 
förutsättningar som jag identifierat i bearbetat material. Det slutliga utfallet av diskus-
sionen blir ett analysinstrument som kommer att användas vid den kommande analysen 
av JAS 39C förmåga att genomföra DFU. Den övergripande metoden jag använder för 
den första och andra delen av uppsatsen visualiseras enligt bilden nedan. 
 
Figur 1, Beskrivning av den övergripande metoden för första och andra delen av uppsat-
sen. 
 

 
 
I den tredje delen av uppsatsen används analysinstrumentet för en komparativ analys av 
JAS 39C förmåga till DFU. I denna del analyseras JAS 39C (enligt gällande materiel-
plan) möjlighet att möta de förutsättningar som krävs för att genomföra modern typ av 
DFU, även här med hjälp av en kvalitativ textanalys. Detta kommer dock att komplette-
ras med ett antal informationsintervjuer för att ge uppsatsen ett större djup. Det sam-
manlagda resultatet diskuteras slutligen för att försöka besvara den andra frågeställning-
en. Den övergripande metoden för tredje delen av uppsatsen framgår av bilden på nästa 
sida. 

                                                 
9 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Stockholm: Försvarsmakten, 2002,), s.10. 
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Figur 2, Beskrivning av den övergripande metoden för tredje delen av uppsatsen. 
 

 
 
I uppsatsens fjärde och avslutande del sammanfattas och värderas de tidigare resultaten 
för att därefter besvara de inledningsvis presenterade forskningsfrågorna. Denna del 
slutförs med en avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning. 

1.4 Avgränsningar och antagande 
Analysen av JAS 39C förmåga till DFU utgår från den hotbild som ett stridsflygplan 
kan ställas inför vid en insats i en konflikt lik den i Afghanistan. Motivet till att jag an-
vänder mig av konflikten i Afghanistan som ”hotbildsmodell” är att den återspeglar en 
nutida vanlig konflikt i en sönderfallande stat där svenska flygstridskrafter kan komma 
att sättas in i framtida operationer. Regeringen har dessutom pekat mot ett ökat intresse 
för att använda svenska flygstridskrafter i just Afghanistan, i budgetunderlaget för 2007 
skriver man att: 
 

Inom ISAF föreligger en brist inom vissa funktioner, främst avseende flyg och 
underrättelsetjänst. Som ”Lead Nation” för ett av de största PRT har Sverige stort 
ansvar att överse alla möjligheter att bidra med sådana funktioner som är avgö-
rande för att ISAF skall kunna verka effektivt över hela ytan och som är svåra att 
erhålla. Förmågor som är under fortsatt utvärdering och önskvärda som stöd till 
ISAF utgörs av : 
- Helikopterresurser 
- Transport- och stridsflyg10 

 
Jag kommer vid analysen av den svenska förmågan till DFU dessutom anta att de va-
pen-, sensor- och kommunikationssystem som nu är under införande kommer att vara 
fullt implementerade senast sommaren 2007. 

1.5 Material 
Materialet som jag använder mig av när jag beskriver luftmaktsteorier har både styrkor 
och svagheter. Styrkan ligger i att Robert Pape i sin bok Bombing to Win bygger sin teo-
ri kring just hur luft- och markstridskrafter genom samverkan kan påverka utgången av 
nutida och framtida konflikter, detta ger en bra teoretisk grund för min utredning av 
framgångsfaktorer i samband med DFU. Svagheten är att jag här väljer att inte ställa 
hans teori mot någon av de mer klassiska luftmaktsteorierna inriktade mot ett fristående 
flygvapen och strategisk bombning. Anledningen till detta är att det enligt min bedöm-

                                                 
10 Försvarsmaktens budgetunderlag, BU 07/SR, Bilaga 8, s. 16. 
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ning inte leder närmare uppsatsens syfte. Valet av material för att beskriva historiska 
erfarenheter från genomförandet av DFU är enkelt - det finns väldigt lite skrivet speci-
fikt om denna uppdragstyp och Benjamin Frankling Cooling har i sin bok Case Studies 
in the Development of Close Air Support presenterat en omfattande beskrivning av äm-
net ur ett historiskt perspektiv. Han har dessutom sammanfattat erfarenheter och härlett 
generella slutsatser om DFU och dess genomförande på ett översiktligt sätt. 
 
Utveckling av reglementen och utbildningsanvisningar för genomförandet av DFU sker 
nu vid ett antal svenska flygvapen- och arméförband. Denna utveckling bygger till stor 
del på utländska doktriner, framför allt på NATO: s AJP 3.3.2.1 Tactics, Techniques 
and Procedures for Close Air Support operations samt USA:s JP 3-09.3 Joint Tactics, 
Techniques and Procedures for Close Air Support.11 Jag kommer i kapitel två endast 
beskriva USA:s JP 3-09.3. Anledningen till att jag väljer att beskriva endast denna dokt-
rin och inte beröra NATO doktrinen är att JP 3-09 har ett större djup där man utgår från 
den taktiska nivån på ett mer tydligt sätt än i NATO: s AJP 3.3.2.1. Medan man i NATO 
doktrinen egentligen mest behandlar ren stridsteknik och tillhörande procedurer har man 
i den amerikanska doktrinen fört en mer taktiskt övergripande diskussion om DFU som 
därefter bryts ned till stridsteknik och procedurer. I valet av material till de moderna er-
farenheterna har jag styrts av två faktorer, tillgänglighet och reliabilitet. Det har inte 
skrivits speciellt mycket om nutida erfarenheter av DFU och här framstår RAND-
rapporten Beyond Close Air Support som en mycket intressant källa. Den behandlar 
DFU med erfarenheter från de allra senaste konflikterna samtidigt som den även försö-
ker se framåt mot en fortsatt utveckling av DFU vid framtida konflikter. 
 
I analysen har jag ställts inför ett problem när det gäller valet av material. Materielpla-
nen och tekniska specifikationer för JAS 39C är till stor del hemligstämplat material. I 
strävan efter att bygga uppsatsen på öppna källor har jag därför kompletterat det öppna 
material som jag funnit i tidskrifter och foldrar med ett antal informationsintervjuer. Jag 
har strävat efter att intervjua personer som är insatta i både flygsystemet och utveck-
lingen av DFU. Jag har även intervjuat personer från olika enheter och organisationer 
involverade i utvecklingen för att därigenom öka bredden på faktainsamlingen. Fördelen 
med detta är att jag fått tillgång till material som jag inte kunnat skaffa genom andra 
öppna källor, nackdelen är att det kan finnas en tendensiös vinkling av fakta eftersom de 
intervjuade är verksamma inom det svenska flygvapnet. Här vill jag också tillägga att 
allt material som är hämtat från dessa intervjuer är öppet material, personerna som gett 
dessa intervjuer har exkluderat all hemlig fakta när de presenterat sina svar och tankar 
kring JAS 39C och genomförandet av DFU. De intervjuade har dessutom läst igenom 
den slutliga versionen av analysen för att därigenom säkerställa att varken någon hemlig 
information har använts eller att intervjusvaren har tolkats på fel sätt. 

1.6 Tidigare forskning 
Sökningar i referensdatabaser med multisökverktyg där flera olika databaser avsöks 
samtidigt har genomförts i syfte att lokalisera tidigare forskning. Sökningen har genom-
förts i både nationella och internationella databaser utan att påträffa tidigare forskning 
där man analyserat JAS 39C förmåga att genomföra direkt flygunderstöd. Jag har här ej 
heller funnit någon forskning som specifikt avhandlar framgångsfaktorer eller förutsätt-
ningar för ett effektivt genomförande av DFU. Jag har dock funnit två tidigare publice-

                                                 
11 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
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rade C-uppsatser på Försvarshögskolan i Stockholm som har vissa kopplingar till ämnet 
i denna uppsats. 
 
Anders Segerby har i sin uppsats Direkt flygunderstöd i Sverige- en nyhet? undersökt 
om Sveriges flygvapen övade och genomförde DFU under tidsperioden mellan 1948 
och 1968. Slutsatsen i hans uppsats är att det svenska Flygvapnet övade DFU under näs-
tan hela 50-talet och att det fanns föreskrifter för samverkan och utbildning under denna 
tid. Enligt Anders Segerby håller inte dagens flygvapen, med JAS 39C som plattform, 
på att införa en ny förmåga. Direkt flygunderstöd är ingen nyhet i det svenska flygvap-
net.12  
 
Den andra uppsatsen med koppling till detta ämne är Stefan Wilsons C-uppsats JAS 39A 
Gripens interoperabla förmåga satt i en strategisk kontext. Stefan utreder i sin uppsats 
frågan om JAS 39A13 systemet klarar av att uppfylla de krav som den nya säkerhetspoli-
tiska utformningen ställer trots att det ursprungligen är projekterat mot den gamla sä-
kerhetspolitiska utformningen under kalla krigets dagar. De viktigaste slutsatserna som 
Stefan Wilson kommer fram till är att JAS 39A i sin nuvarande skepnad har brister på 
flera områden. Bland annat saknas sambandsmedel som är kompatibla med tänkta allie-
rade. Dessutom finns brister hos både varnings- och motmedelsystemet och identifie-
ringsutrustningen. De vapensystem som är avsedda för markmålsbekämpning har i vissa 
fall brister då det gäller precision, förmåga till graderad verkan och allvädersförmåga. 
Då möjlighet till lufttankning saknas är räckvidden och uthålligheten begränsande. Det-
ta kompenseras dock till viss del av möjligheten att bära extratankar. Systemet har dess-
utom vissa förmågor som i den nya säkerhetspolitiska utformningen inte är efterfrågade. 
Systemet har dock stor utvecklingspotential och möjligheten att anpassa systemet till 
den nya säkerhetspolitiska utformningen är enligt Stefan Wilson troligen god.14 
 
Stefan Wilson har dessutom i sin uppsats gett förslag på fortsatta undersökningar. Ett av 
hans förslag är att man bör granska vad som sker med JAS 39 om vissa efterfrågade 
delsystem införskaffas och implementeras. Undersökning bör kunna ge svar på om det 
finns en spårbarhet mellan ställda uppgifter och den nu gällande materielplanen.15 Med 
gällande problemformulering, syfte och målsättning att svara på frågan om JAS 39C 
med gällande materielplan har möjlighet att genomföra DFU är denna uppsats delvis 
inriktad mot detta förslag till fortsatt utredning. 

                                                 
12 Anders Segerby, Direkt flygunderstöd i Sverige – en nyhet? 
13 JAS 39A är det flygplan som levererades i delserie två, JAS 39C är en vidareutvecklad version som nu 

införs i flygvapnet i och med leveransen av delserie tre. För mer detaljerad beskrivning se inledningen 
av kapitel 4. 

14 Stefan Wilson, JAS 39A Gripens interoperabla förmåga satt i en strategisk kontext, (Stockholm: Krigs-
vetenskapliga institutionen, 2005). 

15 Wilson, JAS 39A Gripens interoperabla förmåga satt i en strategisk kontext, s. 66. 
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2 Teoretiskt ramverk för analysinstrumentet 
Detta kapitel är ganska omfattande och kommer till viss del fylla ett större syfte än att 
bara utgöra ramverket för analysinstrumentet. Det finns tre huvudsakliga orsaker till 
detta. 
 
För det första, om jag fokuserar på att ta fram ett analysinstrument som är direkt kopplat 
till ett flygsystem är det lätt att förledas att tro att fysiska och tekniska faktorer bara kan 
tas ur sitt sammanhang utan någon djupare analys. Genom en bredare bearbetning kan 
jag visa på en tydlig koppling mellan det framtagna analysverktyget och teorier, doktri-
ner samt praktiska erfarenheter. Min förhoppning är att jag därigenom kan ge läsaren en 
djupare förståelse av anledningarna till mitt slutliga val av analysinstrumentet. 
 
För det andra, en omfattande utveckling av analysinstrumentet har ett tvådelat syfte. 
Dels kommer det att användas under analysen i kapitel fyra och dels kommer bearbet-
ningen av materialet ge mig möjlighet att svara mer utförligt på den första forsknings-
frågan. 
 
Slutligen, en förmåga, oavsett vad det gäller, är ofta beroende av en mängd faktorer för 
att den skall anses vara användbar och effektiv. Jag kommer i analysen att fokusera på 
flygplanet JAS 39C, men i och med att jag här behandlar flera aspekter av vilka grund-
läggande förutsättningar som ligger till grund för genomförandet av DFU ges möjlighe-
ten att sätta in mina slutsatser och svar på ställda frågeställningar i rätt kontext. 

2.1 Luftmaktsteorier 
Det finns två olika spår när det gäller luftmaktsteorier, de som hävdar att luftmakt har 
störst effekt som en strategisk fristående resurs och de som framhåller att luftmakt 
främst bör användas som ett understöd till markstridskrafterna i ett operativt/taktiskt 
syfte. Jag kommer här att fokusera på en av de senare teorierna eftersom uppsatsen av-
handlar direkt flygunderstöd i samverkan med markstridskrafter.  
 
Maktutövning kan ske genom övertalning, avskräckning, tvångsmakt eller våldsmakt. 
Luftmakt kan användas i alla dessa fyra former men när det gäller flyginsatser i form av 
direkt flygunderstöd (DFU) är det framför allt inom tvångs- och våldsmakt som flyg-
stridskrafterna kommer till användning.16 

2.1.1 Luftmakt och dess användning vid utövande av tvångsmakt 
Robert A. Pape skriver i boken Bombing to Win om möjligheten att använda sig av luft-
makt för att tvinga fram en lösning på konflikter. Han beskriver och analyserar här fyra 
övergripande kategorier för tvingande luftmaktsstrategier. De övergripande kategorierna 
som han avhandlar är bestraffande, riskgenererande, nekande och dekapiterande. Luft-
överlägsenhet är enligt Pape inte en luftmaktsstrategi i sig själv men en nödvändig del i 
strävan att kunna använda sig av de fyra beskrivna kategorierna. Man behöver inte hel-
ler upprätthålla luftöverlägsenhet över hela operationsområdet, det räcker med en lokal 
luftöverlägsenhet över målområdet och flygkorridoren till och från detsamma.17 Hur har 
då dessa tvingande luftmaktstrategier använts under krig och konflikter, och vilket re-

                                                 
16 Widén & Ångström, Militärteorins Grunder, s. 254. 
17 Robert Pape, Bombing to Win, (New York: Cornell University Press, 1996), s. 58. 
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sultat har det haft? I tabell 118 nedan presenterar Pape resultatet från ett flertal fallstudier 
som finns beskrivna i hans bok. 
 
Tabell 1, Resultatet från fallstudier av tvingande luftmaktsstrategier vid tidigare krig 
och konflikter. 
   Nekande  
 
Fallstudier 

 
Bestraffande 

 
Riskgene-
rerande 

 
Strategiskt 
flyganfall 

Indirekt flyg-
understöd eller 
DFU 

 
Dekapiterande 

Japan, 1944-45 misslyckande osäkert misslyckande framgång - 
Korea, 1950-51 misslyckande - - framgång - 
Korea, 1952-53 misslyckande framgång - misslyckande - 
Vietnamn, 1965-68 misslyckande misslyckande - misslyckande - 
Vietnam, 1972 - misslyckande - framgång - 
Irak, 1991 - - - framgång misslyckande 
Tyskland, 1942-45 misslyckande - misslyckande misslyckande - 
 
Mot bakgrund av dessa fallstudier kommer Pape fram till att tvingande luftmakt oftast 
likställts med strategisk bombning vilket är felaktigt. Historien visar att strategisk 
bombning är det minst effektiva sättet att använda sig av luftmakt vid tvingande strate-
gier. Bestraffande operationskonst fungerar inte därför att moderna stater har en extremt 
hög smärttröskel när viktiga intressen står på spel. Dessutom finns problemet med att 
låga nivåer av terrorbombning inspirerar till mer ilska än rädsla medan kraftig terror-
bombning bara skapar en allmän apati. Riskgenererande operationskonst är egentligen 
bara en svagare form av bestraffande som använts av stater med stora inrikespolitiska 
begränsningar för våldsanvändningen. Denna strategi har i realiteten bara lyckats när 
det gäller hotet om användning av kärnvapen. Dekapiterande operationskonst fungerar 
inte heller. Politisk dekapitering är ej genomförbart beroende på att individuella ledare 
är svåra eliminera, regeringar är ännu svårare att avsätta och även om man skulle lyckas 
är det omöjligt att garantera att den ersättande regeringen kommer att vara mer tillmö-
tesgående. Militär dekapitering är ineffektiv beroende på att luftmakt inte kan isolera 
höga ledare från slagfältets styrkor under en längre tid samtidigt som kortare avbrott 
mellan högre ledning och styrkor oftast inte har någon effekt. 
 
Det är enligt Pape bara nekande operationskonst som visat sig fungera, och då är inte 
strategiska flyganfall det bästa sättet att uppnå en fungerande strategi. Direkt och indi-
rekt flygunderstöd är här en mycket starkare form av tvingande verktyg. Det är dessut-
om användbart i både långvariga som kortvariga konflikter såväl som mot irreguljära 
som reguljära styrkor. Direkt och indirekt flygunderstöd är dock bara effektivt om de 
samordnas med markförbandens insatser gentemot motståndarens styrkor. Samordning 
skapar högre tryck på motståndaren vilket i sin tur ofta leder till utspridda och isolerade 
enheter som lätt kan slås ut av egna marktrupper eller med hjälp av flygunderstöd. Mot-
ståndaren ges då inte möjlighet att återupprätta logistiklinjer eller omlokalisera reserver 
till området. Genom upprepat eller massivt utförande av denna ”hammare och städ” tak-
tik ges inte motståndaren någon chans att ta eller hålla bestridd terräng.19 
 
Innan jag går vidare kommer jag att kortfattat beröra Papes inledande tanke kring hur 
luftöverlägsenhet påverkar möjligheten att utöva de fyra olika formerna av operations-
konst. Han hävdar i sin bok att det är tillräckligt med en lokal luftöverlägsenhet för att 
                                                 
18 Pape, Bombing to Win, s. 86. 
19 Pape, Bombing to Win, s. 316-318. 
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kunna genomföra tvångsmaktsoperationer med luftstridskrafter. John A. Warden, före-
språkare för ett fristående strategisk flygvapen och strategisk precisionsbombning, har 
kritiserat mycket av det Pape har skrivit. Framför allt när det gäller flygets möjlighet till 
att lyckas med dekapiterande operationskonst och strategisk bombning för att uppnå en 
systemkollaps.20 Jag kommer inte att beröra den delen av kritiken men däremot utveckla 
hans tankar kring luftöverlägsenhet. 
 
Warden hävdar här att Pape har, som många andra, ignorerat det absolut nödvändiga 
behovet av att vinna luftöverlägsenhet. Luftöverlägsenhet är enligt Warden nyckeln till 
framgång för alla typer av operationer. Att vinna luftöverlägsenhet kan vara mycket 
svårt och det säkraste sättet att misslyckas är att tro att man kan ta den snåla vägen och 
nöja sig med lokal luftöverlägsenhet. Iden med lokal luftöverlägsenhet är en mycket far-
lig ide eftersom den ofta slutar med att man får ett stort behov av att försvara sig med 
luftvärn, vilket är mycket svårt.21 
 
Inom den moderna krigföringen har betydelsen av luftöverlägsenhet visat sig vara av 
avgörande betydelse för utgången av konflikter. För den som lyckas uppnå luftöverläg-
senhet i en konflikt eller ett krig ökar sannolikheten till framgång avsevärt. Detta är en 
av de centrala tankarna i The Air Campaign. Enligt Warden utgör luftöverlägsenhet, el-
ler avsaknad av den, grunden för hur man skall betrakta luftkriget. Sedan andra världs-
kriget har inte någon nation eller koalition förlorat ett krig om de har lyckats uppnå och 
behålla luftöverlägsenhet.22 
 

Clearly, air superiority must be the first air priority because so much else – 
ground operations, close air support, and interdiction – is heavily dependent 
upon it. Thus, conceptually, an interdiction effort should not commence before 
the air superiority campaign is obviously on the road to success.23 

 
Enligt Warden är det alltså nödvändigt att först uppnå luftöverlägsenhet innan det är 
möjligt att gå vidare till fortsatta operationer. 
 
Jag har ovan beskrivit Papes teori om luftmakt och dess möjlighet att påverka konflikter 
med tvångsmakt. Här framstår det ganska klart att luftmakt först och främst bör använ-
das vid förnekande operationer genom direkt eller indirekt flygunderstöd. Denna teori är 
dock omstridd och ifrågasätter ett stort antal framstående teoretiker som hävdar att fly-
get har störst effekt som en strategisk fristående resurs.24 Teorin är dock användbar för 
ämnesområdet i denna uppsats och jag kommer därför att utveckla den ytterligare ge-
nom att beskriva Papes teori om hur moderna precisionsvapen har påverkat flygstrids-
krafternas effektivitet vid konflikter och krig. 
 
Pape hävdar att dagens precisionsvapen har ökat effekten och verkan av bombning av-
sevärt. Idag träffar 70 till 80 % av all ammunition en yta inom 10 meter från sitt mål, 
                                                 
20 För en mer utförlig beskrivning av hans kritik se; John A. Warden, “Success in Modern War: A re-

sponse to Robert Pape’s Bombing to Win”, Security Studies, vol. 7, no. 2, (1997/98), s. 172-190. 
21 Warden, “Success in Modern War: A response to Robert Pape’s Bombing to Win”, s. 190. 
22 John A. Warden, The Air Campaign, 2:a uppl. (New York: toExcel Press, 2000), s. 10. 
23 Warden, The Air Campaign, s. 135. 
24 För en bra överblick och sammanfattning om utvecklingen och innebörden av dessa teoretikers (Gulio 

Douhet, William Mitchell, Air Corps Tactical School, Hugh Trenchard, John Slessor och John A. War-
den) tankar kring luftmakt och dess användande se; Widén & Ångström, Militärteorins Grunder, s. 
255-272. 
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detta oavsett om det är natt, molnigt eller blåser kraftigt. Detta har gjort att luftmakt har 
kommit att bli ett mycket mer effektivt komplement till markstridskrafterna. I många 
fall kan huvuddelen av insatsen mot motståndarens markstridskrafter utföras från luften. 
Enligt Pape har möjligheten till precisionsbombning revolutionerat den nutida krigfö-
ringen genom att mångdubbla effekten av en samordnad insats av flyg- och markstrids-
krafter. Flygstridskrafter kan underlätta genombrott med direkt bekämpning av fiendens 
linjer eller genom bekämpning av förbandens underhåll och dess tillförsel av reservför-
band. Den kan även bistå framryckningar på djupet och skydda flankerna från fientliga 
insatser.25 Flygstridskrafter kan med hjälp av precisionsvapen understödja markopera-
tioner på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare. Krigföringen i Afghanistan och Irak 
på senare år har till och med visat att markstridskrafterna under vissa förutsättningar har 
verkat i en understödjande roll till flygstridskrafternas krigföring på slagfältet. Denna 
utveckling av samverkan mellan mark- och luftstridskrafter har på ett mycket tydligt 
sätt uttryckts av General Allan Peck, en av nyckelpersonerna vid planläggningen av 
Irakkriget 2003. ”Markförbanden synar motståndarens hand. Om de kraftsamlar dödar 
luftmakten dem. Om de sprider ut sig skär markförbanden rakt igenom dem”26 
 
Utifrån detta resonemang kan man konstatera att det finns en klar synergieffekt i att an-
vända sig av en väl genomförd samverkan mellan mark- och flygförband. Markstrids-
krafternas viktigaste uppgift blir här att binda upp motståndaren och utnyttja de luckor 
som uppstår för kraftsamlade framryckningar. Luftstridskrafternas uppgift blir att un-
derstödja markstridskrafterna genom direkt bekämpning av fiendens linjer eller genom 
att slå på djupet mot eventuella kraftsamlingar och underhållslinjer. Motståndaren ställs 
då inför ett mycket svårt dilemma, kraftsamla och man riskerar att slås ut från luften, 
sprid ut trupperna och man riskerar ett genombrott från markstridsförbanden. 

2.1.2 Luftmakt och manöverkrigföring 
I den militärstrategiska doktrinen skriver man att grunden för försvarsmaktens agerande 
är manövertänkande. Manövertänkandet syftar till att uppnå avgörande genom att åstad-
komma en systemchock. Grunden för detta tankesätt är att tillämpa den indirekta meto-
den och utnyttja kritiska sårbarheter samt att ständigt sträva efter initiativet, vilket un-
derlättas av uppdragstaktik.27 Hur skall då flygstridskrafter agera i enighet med manö-
vertänkandet? William S. Lind, en av de mest kända namnen inom utvecklingen av ma-
növerkrigföringen i USA28, uttryckte sina tankar kring denna frågeställning under ett 
seminarium vid luftstridsskolan i Trondheim år 2000. 
 
Lind anser att det finns en kulturskillnad mellan flygare och soldater som försvårar 
samarbete. Man måste se bortom denna kulturkrock och finna en kultur som är gemen-
sam för soldater och flygare om manöverkrigföringen skall fungera.29 Flygvapnet kan 
enligt Lind inte spela någon avgörande roll på egen hand utan måste verka i ett sam-
manhang med vad som sker på marken. Om man gör det kan t.ex. taktisk spaning från 
luften ha en avgörande roll för marktruppernas manöverkrigföring. Det är enligt Lind 
också viktigt att förstå att manöverkrigföringen alltid strävar efter att uppnå ett avgö-
                                                 
25 Robert A. Pape, “The True Worth of Air Power”, Foreign Affairs, Vol. 83, no. 2, (2004), s. 117-120. 
26 Pape, “The True Worth of Air Power”, s. 128. 
27 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 81. 
28 En utförlig redogörelse för manöverkrigföringen och dess tankesätt finns i: William S. Lind, Handbok: 

Manöverkrigföring, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002). 
29William S. Lind, , ”Manöverkrigets rötter och dess betydelse för luftmakt”, Bo Hovander och Nils Ma-

rius Rekkedal (red.), Luftmakt, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004), s. 147. 
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rande resultat, det är därför väldigt viktigt att markförband hela tiden har flygunderstöd 
med sig oavsett om det betyder att andra förband inte har möjlighet till understöd från 
dessa flygplan. Detta kan enligt Lind ibland vara svårt för flygare att förstå eftersom de 
inte vill låsa fast sina resurser utan ha möjlighet att verka över ett större område där de 
behövs för tillfället.30 
 
Lind menar också att om flyget skall kunna bidra till manöverkrigföringen måste piloten 
som sitter i flygplanet titta ut ur sin cockpit och förstå vad som händer på marken. Han 
måste inte bara förstå vad som händer utan även vad det betyder. För att lösa detta bör 
piloter utbildas i marktaktik och vara med och genomföra denna taktik tillsammans med 
marktrupper. Man måste enligt Lind utforma ett flygvapen som vill ta en aktiv del av 
markstriden och operationerna på marken, med flygplan utrustade med rätt sorts vapen 
och tekniska system för att kunna verka i den miljön som markstriden utgör.31 
 
Detta är en enligt mig en ganska generaliserande bild av flygvapnet och dess flygare 
som Lind utifrån ett nerifrån – upp perspektiv målar upp. För att nyansera hans idéer 
kommer jag kort nedan beskriva Överste Dennis M. Drews tankar kring behovet av ett 
fristående flygvapen och dess samverkan med markstridskrafterna. 
 

När vi försöker förstå oss på vad flygarna håller på med måste vi ställa den av-
görande frågan: Vilka förmågor gör luftmakten unik? […] Det som gör luft-
makten unik är …att endast luftmakten kan använda stor styrka snabbt mot vil-
ket mål som helst på planeten.32 

 
Luftmakt kan enligt Drew slå mot alla typer av mål som är av militärt värde för fienden. 
När det gäller fiendens militära styrkor kan flygstridskrafter slå offensivt mot mål i luf-
ten och på havet eller marken. Sjö- eller markstridskrafterna kan dock inte (annat än i få 
undantagsfall) göra något annat än försvara sig mot flyganfallen. Detta gör att luftmakt 
har en särställning mot de andra stridskrafterna. Det är denna flexibilitet och stora möj-
lighet till handlingsalternativ som ger en grund och övertygande argument för ett själv-
ständigt flygvapen. Medan en flygare (från lägste pilot till högsta befäl) ser hela krigs-
skådeplatsen som sitt verkansområde och kan hålla till på en del av krigsskådeplatsen på 
morgonen för att på kvällen verka på ett helt annat ställe ser soldaten krigsskådeplatsen 
på ett helt annat sätt. Markstridskrafterna har enligt Drew oftast varit fokuserade på de 
omedelbara bekymmer som de ställs inför vilket är ganska självklart, det är ju fienden 
på nära håll som är farlig. Befälhavarna för markstridskrafterna har ofta blicken lyft från 
den omedelbara närheten eftersom han har intresse för vad som händer långt fram på 
slagfältet. Problemet är enligt Drew att de begränsas i sida där sidoförbandens parallellt 
liggande områden finns, detta ger upphov till ”bowlinghalls-effekten” med långa smala 
områden som begränsar helhetssynen.33 
 

Bevisen pekar mot att flygarna, om de organiseras som en del av en mark- eller 
sjöstyrka och utsätts för kulturen, sederna och åsikterna hos den styrka den un-

                                                 
30 Lind, ”Manöverkrigets rötter och dess betydelse för luftmakt”, s. 151. 
31 Lind, ”Manöverkrigets rötter och dess betydelse för luftmakt”, s. 153. 
32 Dennis M. Drew, ”Den innersta meningen av luftmakt: Vad ledarna behöver veta”, Nils Marius Rekke-

dal (red.), Operationskonst- Essäer om operativt tänkande och operationskonst, (Stockholm: Försvars-
högskolan, 2004), s.112. 

33 Drew, ”Den innersta meningen av luftmakt: Vad ledarna behöver veta”, s.113-118. 
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derställs, i mindre utsträckning till fullo och på rätt sätt utnyttjar sina tillgängli-
ga och obegränsade användningsmöjligheter.34 

 
Det är enligt Drew alltså inte behovet av att kunna utföra självständiga uppdrag som är 
anledningen till behovet av ett fristående flygvapen, det är det faktum att endast ett 
självständigt flygvapen kan utnyttja luftmaktens möjligheter till fullo. 

2.1.3 Historiska teorier och erfarenheter av direkt flygunderstöd 
Benjamin Frankling Cooling har som redaktör för boken Case Studies in the Develop-
ment of Close Air Support producerat en omfattande beskrivning av den historiska ut-
vecklingen av DFU från första världskriget till och med Yom kippur-kriget 1973. För-
fattarna för respektive fallstudie har här speciellt fokuserat på doktriner, organisation, 
bakgrund och anledning till luftkampanjerna, vapen och tillgänglig teknologi samt le-
dande officerare och deras beslutsfattande. Från dessa grundliga fallstudier har slutligen 
I. B Holley Jr härlett generella slutsatser om DFU och dess genomförande. Nedan 
kommer jag att beskriva essensen av detta omfattande material. 
 
Som jag tidigare har beskrivit finns det inneboende motsättningar i kultur och tankesätt 
som försvårar samverkan mellan flyg- och markstridskrafter, detta förhållande har också 
identifierats av I. B. Holley, Jr. Han konstaterar också att svårigheterna kan överbryggas 
genom beslutsamhet, effektiva och gemensamma procedurer, samt väl tränade trupper. 
Detta har ofta varit fallet under stora konflikter och krig när detta förhållningssätt har 
tvingats fram av situationen. Tyvärr har erfarenheterna från hur man genomför DFU på 
ett effektivt sätt fallit i glömska när nästa konflikt uppstått. Detta indikerar att man miss-
lyckats med att överföra vunna erfarenheter till doktriner, taktiska verk, stridstekniska 
riktlinjer samt det rätta tankesättet (kultur) för hur luftmakt bör och kan understödja 
markförbanden med direkt flygunderstöd.35 
 
De slutsatser som Holley presenterar skall inte ses som ett recept, som om det följs, ga-
ranterar framgång. De måste sättas in i sitt sammanhang och där användas som riktlinjer 
med insikten om att bl.a. geografi, teknisk utveckling och konfliktens karaktär på ett 
mycket starkt sätt påverkar användandet av DFU. 
 
De viktigaste slutsatserna som Holley har kommit fram till när han har analyserat denna 
mycket omfattande serie av fallstudier kan enklast sammanfattas enligt följande:36 
• Alla framgångsrika luftoperationer, oavsett om de är strategiska eller taktiska, grun-

dar sig alltid på att man innehar luftöverlägsenhet i operationsområdet. Flygplan 
som har varit insatta för DFU måste därför ibland tas i anspråk för att upprätthålla 
luftöverlägsenheten. Detta har ofta missuppfattas av markförbanden som ett svek 
och misslyckat försök till att ge dem det understöd som de varit i stort behov av. 

• Erfarenheterna har visat att det ur en stridsekonomisk och taktisk synvinkel är mer 
effektivt att använda sig av flygplan med multirole-förmåga än med flygplan opti-
merade endast för DFU. 

• Frågan man skall ställa sig är inte om effektivt DFU är möjligt vid konflikter, den 
verkliga frågan är varför effektiva procedurer för hur samverkan mellan flyg och 

                                                 
34 Drew, ”Den innersta meningen av luftmakt: Vad ledarna behöver veta”, s.119. 
35 I. B. Holley, jr, “A retrospect on Close Air Support”, Benjamin Frankling Cooling (red.), Case studies 

in the development of close air support, (Washington DC: Office of Air Force history in United States 
Air Force, 1990), s.535. 

36 I. B. Holley, jr, “A retrospect on Close Air Support”, s.536-555. 
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markförband skall utföras inte tas fram tidigare och övas fullt ut förrän den skarpa 
insatsen är ett faktum. 

• Ingen enskild faktor har färgat genomförandet av DFU mer än attityd och inställning 
inför uppgiften bland flygare och soldater. Flygvapnet har ofta hävdat sin fristående 
roll har och som följd av detta givit strategisk bombning och flyganfall på djupet 
högre prioritet än DFU. Armén ser å andra sidan bara det direkta resultatet av DFU 
och har liten förståelse för att inte flygvapnet och dess resurser för direkt understöd 
inte alltid kan stå till markförbandens förfogande. 

• Om man samlokaliserar och samordnar ledningen för mark och luftstridskrafter får 
parterna en större förståelse för respektive verksamhet samtidigt som tilliten till den 
andra parten ökar. Här har det dock visat sig att det fortfarande är viktigt att flygre-
surserna står under en central ledning, detta för att fortsatt ha möjlighet till att kraft-
samla insatser om det skulle behövas. 

• För att själva utförandet av uppgiften DFU skall fungera längre ned i kedjan måste 
man ha tillgång till välutbildade forward air controllers37 som innehar kunskapen 
och färdigheten att sammanföra marktruppernas önskemål med flygstridskrafternas 
förmågor och begränsningar. Här finns möjlighet att använda sig av piloter som al-
ternerar mellan flygande tjänst och tjänst som forward air controller. Fördelen med 
detta är att piloterna har stor förståelse för flygstridskrafternas förmåga samtidigt 
som de flygande piloternas tillit till forward air controllern ökar. Dessutom erhåller 
piloterna under sin tid som forward air controller en större förståelse för markför-
bandens verksamhet. Nackdelen är att man använder en ofta begränsad och dyrbar 
resurs till sådant som andra officerare utan problem kan utbilda sig till. 

• Doktriner som beskriver användandet av DFU måste förstås och införlivas i tänkan-
det hos chefer och underställda som förväntas utföra uppgiften. För att få denna för-
ståelse måste man under fredstida övningar aktivt inarbeta doktrinens innehåll i det 
praktiska utförandet. 

• Kopplat till doktrinen måste det finnas en gemensam och standardiserad terminologi 
för planering och utförande av DFU. Avsaknad av denna innebär att de understöd-
jande flygförbanden och understödda markförbanden inte kommunicerar med var-
andra på ett effektivt sätt. 

• Flygplan och vapen måste vara rätt konstruerade och utrustade för den uppgift de 
ställs inför. 

• Kommunikationssystem och sambandsutrustning bör konstrueras och utformas så 
att de säkerställer ett säkert informationsflöde mellan alla vapengrenar och led-
ningsnivåer. 

 
I. B. Holley Jr har här påvisat vikten av väl utvecklade doktriner och procedurer. Dessa 
har tagits fram vid stora krig för att falla i glömska innan nästa konflikt uppstår. Men 
det räcker enligt honom inte bara med att procedurer tas fram, man måste även öva i 
enlighet med dem för att samverkan mellan mark och flygstridskrafter skall vara effek-
tiv. Rätt typ av flygplan, vapen och övrig utrustning är också en förutsättning för att 
DFU skall kunna genomföras på ett effektivt sätt. 

                                                 
37 Forward air controller definieras I NATO: s doktrin AJP-3.3.2.1 som “A qualified individual, who 

from a forward position on the ground or in the air, directs the action of combat aircraft engaged in 
close air support of land forces.” 
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2.2 Doktrin, Joint tactics and procedures JP 3-09.3 
Som jag inledningsvis nämnde så har den svenska doktrinen till syfte och uppgift att 
förmedla ett gemensamt förhållningssätt för användandet av militära medel och meto-
der. De inriktningar som ges är generella och av övergripande karaktär och ger inte di-
rektiv, order eller riktlinjer för genomförandet av specifika insatser. Dessa återfinns i 
försvarsgrenars och förbands reglementen eller utbildningsanvisningar. Utveckling av 
reglementen och utbildningsanvisningar för genomförandet av DFU sker nu vid ett antal 
svenska flygvapen- och arméförband. Denna utveckling bygger till stor del på utländska 
doktriner, framför allt på NATO: s AJP 3.3.2.1 Tactics, Techniques  and Procedures for 
Close Air Support operations samt USA: s JP 3-09.3 Joint Tactics, Techniques and Pro-
cedures for Close Air Support.38 Jag kommer här endast beskriva USA: s JP 3-09.3. An-
ledningen till att jag väljer att beskriva endast denna doktrin och inte beröra NATO 
doktrinen är att JP 3-09 har ett större djup där man utgår från den taktiska nivån på ett 
mer tydligt sätt än i NATO: s AJP 3.3.2.1.  
 
I det inledande kapitlet ställer doktrinen upp ett antal grundläggande förutsättningar för 
genomförandet av effektivt DFU. Dessa förutsättningar är grundligt tränad och profes-
sionell personal, planering och integration, ledning och kommunikation, luftöverlägsen-
het, målutpekning och målföljning, rationella och flexibla procedurer, lämpliga vapen 
samt fördelaktigt väder.39 Vad menas då med dessa förutsättningar, vad finns bakom 
respektive rubrik? 
 
Grundligt tränad och professionell personal 
När man övar DFU bör det omfatta alla manöverförband och eldunderstödsenheter som 
är involverade i utförande av DFU. Fördelen med detta är att man då övar i en realistisk 
miljö och organisation vilket i sin tur ökar förmågan hos piloter och forward air con-
trollers att anpassa sig till den komplexa miljön som den moderna krigsskådeplatsen 
utgör. 
 
Ledning och kommunikation 
DFU kräver en integrerad, flexibel och tillgänglig ledningsstruktur för att kunna hantera 
de olika krav som ställs. I och med att DFU kräver en hög grad av ledningskontroll och 
effektiv kommunikation krävs det att man har tillgång till ett pålitligt, interoperabelt och 
säkert kommunikationsnät. Kommunikationsnätet måste garantera att länken mellan 
flygplan och marktrupper alltid kan upprätthållas. Radiosystem med krypterat tal och 
möjlighet till snabba frekvenshopp tillsammans med en datalänk för att sända informa-
tion när detta är möjligt är här exempel på ett pålitligt och säkert kommunikationssy-
stem. Avsaknad av dessa delsystem får dock ej hindra insatser vid nödsituationer eller 
snabbt uppkomna lägen.40 
 
Luftöverlägsenhet 
Luftöverlägsenhet medger att DFU kan genomföras utan inblandning från en motstån-
dares försök att försvåra eget uppträdande. Luftöverlägsenhet kan här sträcka sig från 
lokal eller temporär luftöverlägsenhet till kontroll över hela luftrummet i ett operations-
område. Nedtryckning av fiendens luftförsvar (SEAD) måste här ses som en integrerad 

                                                 
38 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
39 US Joint Chief of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support (CAS), (Joint 

Publication, 3-09.3, 2003), s. I 6. 
40 US Joint Chief of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support, s. II 17-18. 
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del av att uppnå luftöverlägsenhet. Målsättningen med SEAD uppdrag är att möjliggöra 
uppträdande i ett område som, på något sätt, luftförsvaras av en motståndare. SEAD 
uppdrag kan dock aldrig garantera att egna flygplan kommer att vara helt säkra från att 
bekämpas av fientligt luftförsvar. Därför måste varje DFU-uppdrag värderas och balan-
seras mellan egna flygplans möjlighet att uppträda och överleva i den gällande hotmil-
jön mot uppdragets betydelse för operationen som helhet.41 
 
Målutpekning och målföljning 
Effekten av genomförda DFU uppdrag kan ökas genom att leverera en tids- och posi-
tionsmässigt riktig målutpekning. Målutpekning bygger upp en god omvärldsuppfatt-
ning, identifierar specifika mål och ordnar upp dessa på ett strukturerat sätt samt mins-
kar risken för vådabekämpning av egna trupper. Ett mycket effektivt hjälpmedel för 
korrekt målutpekning är laserutpekning. Detta hjälpmedel bör användas så mycket som 
möjligt där understödande flygplan är utrustade för att genomföra uppdrag med stöd av 
laserutpekning.42 
 
Rationella och flexibla procedurer 
Tillgänglig och snabbt eldunderstöd ger en chef möjlighet att utnyttja uppkomna situa-
tioner på slagfältet. Eftersom det moderna slagfältet kan vara extremt dynamiskt måste 
även systemen som används i samband med DFU inneha en flexibilitet som medger 
snabba växlingar i målval, taktik eller vapen. Den som begär understödet är ofta den 
som bäst kan avgöra behovet av eldunderstöd. För att DFU då skall kunna användas ef-
fektivt måste det vara både tillgängligt och snabbt på plats. Ett sätt att lösa detta är att 
använda sig av en gemensam och standardiserad ordermall43 som hjälper flygbesätt-
ningar att avgöra om de har tillräckligt med information att snabbt kunna genomföra 
uppdraget. För att öka snabbhet och tillgänglighet kan man använda sig av framskjutna 
baser varifrån flygplanen operera i direkt närhet till operationsområdet. Man bör också 
ha flygplan i hög beredskap, antingen på marken eller i luften. För att ytterligare öka 
responsförmågan kan eldtillståndet delegeras ned till underordnade enheter på slagfältet, 
detta kan kombineras med att man placerar forward air controllers och samverkansoffi-
cerare ute hos markförbanden. Detta för att säkerställa kommunikation och samverkan 
med flygförband samt observation och målutpekning av fientliga positioner.44 
 
Lämpliga vapen 
För att nå ställda målsättningar med en insats måste de som planerar attacken och de 
som genomför den (forward air controller och flygplansbesättningar) använda sig av 
rätt typ av vapen och vapeninställningar. Bombkapslar och andra universella vapen är 
mycket effektiva mot marktrupper och stillastående fordon medan hårda, rörliga eller 
små mål ofta kräver mer specialiserade vapen. Användbara vapen mot de senare typerna 
av mål kan vara laser-, GPS- eller optiskt styrda vapen avfyrade från flygplan med spe-
ciell utrustning eller förmåga.45 
 

                                                 
41 US Joint Chief of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support, s. III 20-21. 
42 US Joint Chief of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support, s. I 7 och III 

19. 
43 Inom NATO och USA använder man sig av en ordermall som är känd under namnet ”9-line breifing”, 

denna mall är väl inarbetad och känd av alla enheter som utför eller använder sig av DFU. 
44 US Joint Chief of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support, s. I 7. 
45 US Joint Chief of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support, s. III 20. 
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Fördelaktigt väder 
Fördelaktigt väder kommer alltid att öka flygbesättningars effektivitet oavsett kapacite-
ten på flygplan eller vapen. Vid dåligt väder kan dock hjälpmedel såsom Night Vision 
Goggles (NVG), radar eller Forward looking Infrared (FLIR) hjälpa både planerare och 
operatörer att peka ut och upptäcka mål samt få en överblick av den omkringliggande 
terrängen. 
 
Jag har ovan beskrivit ett antal förutsättningar för framgångsrikt DFU, dessa förutsätt-
ningar kan inte utan eftertanke bara ryckas ut ur sitt sammanhang. De utgör var för sig 
en del av den amerikanska doktrinen och bygger tillsammans med underliggande rikt-
linjer för stridsteknik och procedurer upp ett helhetstänkande för hur DFU bör ledas, 
planeras och genomföras på ett säkert och effektivt sätt. De underliggande specifika 
procedurerna och riktlinjerna för stridstekniken är dock inte så intressanta för denna 
uppsats, det som är intressant är de mer övergripande taktiska förutsättningarna. Dessa 
förutsättningar kan med fördel användas som ett komplement till vår egen mer generella 
doktrin när det gäller en specifik uppdragstyp, i det här fallet DFU. 

2.3 Moderna erfarenheter 
De senaste operationerna i Irak och Afghanistan har återuppväckt ett intresse för mark-
målsoperationer. Operation Anaconda i Afghanistan skapade en het debatt mellan US 
Air Force och US Army gällande genomförandet av DFU. Denna debatt ledde fram till 
nya försök att förbättra integrationen av luft och landmakt inför Operation Iraqi Free-
dom. Trots att dessa ansträngningar var ganska framgångsrika finns det nu en växande 
insikt, hos flygare och soldater, att luft-mark samverkan är viktig och utveckling av 
konceptet måste fortgå.46 
 
Erfarenheter från operationerna i Afghanistan, Irak och Kosovo visar på ett antal myck-
et viktiga förutsättningar som måste uppfyllas för att man nu, och i framtiden ska kunna 
genomföra framgångsrika markmålsoperationer (där DFU ingår som en uppdragstyp). 
Som en naturlig fortsättning till de tidigare beskrivningarna av militärteori och doktrin 
beskrivs i kommande del erfarenheter och slutsatser från dessa operationer. 

2.3.1 Direkt flygunderstöd på det framtida slagfältet 
Fientliga marktrupper och vapensystem utgjorde den kritiska uppsättningen av mål un-
der de senaste konflikterna i Kosovo, Afghanistan och Irak. Civila förluster och förstö-
relse (collateral damage) i samband med insatser kan innebära att länder ingående i al-
lianser kan få problem med hemmaopinionen vilket i sin tur kan leda till minskat folk-
ligt stöd för operationen och alliansens ledning. I och med detta har också vikten av 
precisionsbekämpning ökat. Under konflikten i Kosovo kunde NATO inte förvänta sig 
att stoppa folkmordet genom att attackera det serbiska folket. Detsamma var fallet i Af-
ghanistan där målsättningen var att ersätta den sittande regimen med en mer fredlig och 
demokratisk ledning. För att ha kvar någon form av folkligt stöd i Afghanistan var man 
tvungen att hålla nere de civila förlusterna till ett minimum. I dessa bägge konflikter var 
alltså de serbiska och talibanska militära styrkorna huvudmålet och nyckeln till fram-
gång var att slå ut dessa styrkor. Utmaningen låg här i att finna styrkorna och attackera 
dem innan de hann gömma sig, utan att samtidigt tillfoga oacceptabelt hög civil förstö-
relse eller förlust. 
 
                                                 
46 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. xiii. 
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I de gemensamma striderna har markmålsoperationerna med flygstridskrafter blivit 
mycket mer effektiva. Tack vare förbättrade sensorer och precisionsvapen är nu flygat-
tacker även effektiva under nattetid, dåligt väder och dessutom möjliga att genomföra i 
direkt närhet till egna trupper. Att upptäcka och identifiera fientliga styrkor är dock fort-
farande ett problem som man brottas med. En lösning på detta problem är att samverka 
med egna marktrupper som både tvingar fientliga styrkor att röja sig själva och hjälper 
till vid målutpekning av de röjda fientliga styrkorna. Risken för vådabekämpning har 
sjunkit avsevärt, detta tack vare förbättrad kommunikationsutrustning och möjligheten 
till positionsbestämning av egna trupper med hjälp av GPS och laserutpekningsutrust-
ning. Det finns många exempel på detta förfarande i Afghanistan och Irak där mark-
trupper kontinuerligt registrerade sin position med hjälp av GPS för att därefter sprida 
dessa uppgifter till högre högkvarter. 
 
Utan egna marktrupper som samlar information, tvingar fram fientliga förband och ut-
nyttjar bekämpningen är offensiva markmålsoperationer troligtvis ineffektiva även mot 
tungt beväpnade trupper. För att samverkan mellan flyg- och markstridskrafter skall 
vara effektiv måste den ske direkt på den lägre nivån i organisationen. Detta faktum har 
visat sig vid operationer med specialförband vilka har varit beroende av luftunderstöd 
för att kunna genomföra sina operationer. Små specialförband genomförde operationer i 
Afghanistan och Irak med mycket framgångsrik samverkan med flygstridskrafter långt 
ned i organisationen.47 Även om samverkan mellan luft och markförband var fram-
gångsrik i Afghanistan och Irak finns det fortfarande ett antal områden där förbättringar 
kan ske för att ytterligare öka förutsättningarna för ett effektivt genomförande av DFU. 
 
Erfarenheter från dessa operationer har visat att om marktrupp och flygförband inte har 
samövat före en skarp insats finns det en stor risk för att missuppfattningar och brist på 
ömsesidigt förtroende leder till en sämre effektivitet vid den skarpa insatsen. Detta visa-
de sig bland annat i den inledande fasen av operation Anaconda där 5th special force 
tillfördes forward air controllers från ett förband som de tidigare inte samövat med. 
Dessa forward air controllers använde sig av procedurer och orderformat som medförde 
att piloter från US Air Force och US Navy uppfattade begäran om DFU som både ama-
törmässig och inkorrekt. De hade dessutom ej utrustning för att sända måldata via länk 
utan var tvungen att sända detta på tal via radio. Detta medförde att man ytterligare 
ökade insatstiderna och felmarginalen vid DFU med precisionsvapen. 
 
Just insatstider var något som också skapade problem i Afghanistan och Irak. Detta be-
rodde till stor del på två orsaker. För det första måste flygplanen komma på plats för 
insats. Det fanns inte alltid flygplan som låg i väntläge över det aktuella stridområdet 
vilket kunde fördröja tiden från begäran av DFU till insats avsevärt (här var C130 gun-
ship och A-10 flygplan oftast snabbast på plats eftersom de ofta planerats till ett väntlä-
ge i direkt närhet till markförbandens stridszon). För det andra var man ofta, beroende 
på bristande samövning och teknisk utrustning, tvungen att använda sig av traditionell 
talledning vid genomförandet av DFU. Tillsammans medförde det att insatstiderna 
många gånger blev alldeles för långa, så långa att insatser med egna granatkastare eller 
eget artilleri ofta var snabbare.48 
 

                                                 
47 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. 34-37. 
48 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. 56-71. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 296/6:1 
Mj Carl-Johan Edström 2006-07-28 Sid 22(52) 
 
Trots problem med insatstider, planering, samverkan och fientlig eldgivning från mar-
ken var det dock stridsflyg och inte helikoptrar som stod för merparten av insatserna 
mot fientliga trupper och mål vid dessa bägge operationer.49 Om nu detta är fallet, vilka 
utmärkande drag bör då ett flygplan som skall användas för snabba insatser i samband 
med DFU inneha? I RAND rapporten har man med hjälp av erfarenheter från de senaste 
operationerna analyserat denna frågeställning och tagit fram ett antal riktlinjer vilka 
nedan beskrivs mer ingående. 
 
Önskad karaktäristik på flygplan i beredskap för DFU 
Den relativa betydelsen mellan de förmågor som jag beskriver nedan kommer beroende 
på uppdragets typ att variera. I ett uppdrag kan avsaknaden av en förmåga vara helt av-
görande medan den inte i någon större omfattning har någon inverkar på utförande av 
andra uppdrag. Det intressanta här är inte vilken förmåga som är viktigast, det är den 
samlade bild av vilka förmågor som ett modernt flygplan bör inneha för att kunna 
genomföra DFU vid moderna konflikter. De utmärkande drag som ett flygplan med 
uppgiften att snabbt kunna genomföra markmålsoperationer bör inneha enligt författar-
na till rapporten Beyond Close Air Support är:50 
Hög fart 
Hög fart ger ett flygplan möjlighet till att snabbare ta sig till det önskade målområdet. 
Det medför också att det krävs färre flygplan i luften för att möta behovet av understöd 
från ett stort antal markförband. Hög fart innebär också ofta att operationstiden i luften 
minskar vilket i sin tur minskar underhållskostnader. Väl på plats över ett målområde 
kan dock förmågan att flyga långsamt i kombination med hög svänghastighet vara vik-
tigare än förmågan till hög fart. 
Möjlighet att bära stor vapenlast 
Om ett flygplan kan bära med sig en stor vapenlast ökar möjligheten att slå mot flera 
mål och på så sätt möta behovet av understöd från ett större antal markförband. Stor va-
penlast minskar också risken för att få slut på vapen innan en insats mot marken är slut-
förd. 
Allväderskapacitet, såväl dag som natt 
Markstriden kan pågå i dåligt väder, såväl på dagen som på natten. Det är viktigt att 
även flygplan kan verka under dessa förhållanden, om inte, kommer fienden att utnyttja 
detta till sin egen fördel. När det gäller allväderskapacitet mot markmål är det ofta va-
pentyper som är begränsande, laserstyrda precisionsvapen kan ej användas i alla väder 
medan GPS-styrda vapen inte har den begränsningen. 
Lång operationstid i luften 
Förmågan till lång operationstid i luften ger ett antal viktiga fördelar. Det medger att 
flygplanet kan stanna längre i beredskap uppe i luften vilket i sin tur minskar kravet på 
antalet insatta flygplan för att lösa en uppgift. Det viktigaste är dock att det ger den en-
skilda piloten möjlighet att fortsätta en insats till dess att alla mål är bekämpade eller 
uppdraget är slutfört. Vid byte av pilot och flygplan mitt i en insats kommer den nya 
piloten inledningsvis ha en sämre förståelse för situationen vilket kan få förödande kon-
sekvenser. Det finns här ett klart samband mellan förmågan till lång operationstid och 
god omvärldsuppfattning. 
God omvärldsuppfattning 
Det finns flera olika sätt att skaffa sig en god omvärldsuppfattning. Man kan flyga på 
låg höjd och titta ut för att skapa sig en omvärldsuppfattning. Detta ger ofta en god 

                                                 
49 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. 60 och 66. 
50 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. 117-126. 
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överblick men är riskabelt på grund av fientlig beskjutning. Omvänt kan man från högre 
höjd använda sig av moderna sensorer för att skaffa sig en god omvärldsuppfattning. 
Risknivån är här lägre men överblicken över skeendet på marken samtidigt mer begrän-
sad. Förlusten av omvärldsuppfattningen har ofta varit en mycket starkt bidragande or-
sak till vådabekämpningar samtidigt som en god omvärldsuppfattning ofta varit en vik-
tig faktor vid framgångsrikt genomförande av DFU. 
Hög svänghastighet 
Ett flygplan som fäller frifallande vapen (t.ex. GBU-12) måste passera över målområ-
det. Om insatsen kräver mer än en överflygning kan förmågan till hög svänghastighet 
komma att vara väldigt avgörande. Ju längre tid det tar mellan varje anfall, desto större 
är risken att tillfället till en lyckad attack går förlorad. 
Möjlighet till varierad vapenlast 
En varierad vapenlast ger piloten möjlighet att agera mot fler typer av mål. Vid attacker 
mot mål på direkt begäran vet piloten inte alltid i förväg vilket typ av mål som avses 
attackeras. Varierad vapenlast bidrar till att minska denna osäkerhet. 
Precisionsbekämpningsförmåga 
Denna förmåga är mycket viktig när det gäller att minska risken för vådabekämpning 
och collateral damage. För att minska risken ytterligare är det ofta bättre att kunna an-
vända sig av ett större antal små bomber än ett fåtal stora bomber med kraftiga verkans-
delar.  
Okänslig för fientligt luftförsvar 
I de senaste operationerna har stridsflygplan varit i det närmaste okänslig för markhotet 
genom att de haft möjlighet att verka från höjder där det fientliga luftförsvaret i form av 
handburna luftvärnsvapen och handeldvapen ej haft någon verkan. Om stridsflygplan 
ställs emot mer avancerade luftvärnssystem kommer det dock att krävas andra åtgärder. 
Dessa kan vara smygteknik, avancerade varnings- och motmedelssystem, SEAD-vapen 
eller långräckviddiga verkansvapen. 
Flexibilitet för att kunna operera från små och enkla flygbaser 
Förmågan att kunna operera från mindre baser kan ge flygplan som inte har tillgång till 
stora luftankningsresurser längre operationstid i luften vilket i sin tur minskar kravet på 
antal flygplan för att lösa en uppgift. Detta kan även ge möjlighet till att verka från ba-
ser i närhet av marktruppernas operationsområde. Om beredskapen dessutom kan hållas 
på marken istället för i luften ökar uthålligheten hos flygförbanden avsevärt. En grund-
förutsättning för detta är givetvis att man har möjlighet att säkra basområdet och säker-
ställa ett godtagbart logistikflöde till och från basen. 
 
När man i RAND rapporten använde sig av dessa förmågor för att räkna ut vilken flyg-
planstyp som var bäst utrustat för att klara alla typer av markmålsuppdrag under opera-
tioner liknande de i Afghanistan och Irak kom man fram till att det moderna bombflyg-
planet B-1B var det mest kompetenta flygplanet. Stridsflygplan som t.ex. F16 är bäst 
utrustade för att genomföra uppdrag som kräver snabb insats och verkan, begärda direkt 
från marktrupper, mot uppkomna mål. 51 De var alltså inte lämpliga för markmålsupp-
drag som krävde stora vapenlaster och lång operationstid utan för markmålsuppdrag 
som oftast genomfördes i form av DFU. 

                                                 
51 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky,  Beyond Close Air Support, s. 128-131. 
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2.3.2 Norska erfarenheter från Operation Enduring Freedom i Afghanistan52 
Norge deltog i Operation Enduring Freedom (OEF) med F16 flygplan ingående i ett 
sammansatt förband från Danmark, Holland och Norge under namnet EPAF. Huvud-
uppgiften för detta förband var att bistå marktrupper inne i Afghanistan med DFU. Rap-
porter från denna operation är ej tillgängliga för ett icke NATO land men jag har vid en 
intervju med Major Geir Ödegaard, norsk F16 pilot och kontingentchefen våren 2003 
för Norway Detachment Manas Airbase (NORDETMAN), tagit del av hans personliga 
erfarenheter när det gäller förberedelser och genomförande av operationen. 
 
När det blev klart att Norge skulle delta med ett F16 förband i OEF var flygplanen ej 
utrustade med laserutpekningskapslar (LDP) vilket var ett krav för att kunna genomföra 
DFU på ett tillfredställande sätt. Norge löste detta genom att låna in utrustning (en LDP 
med namnet Lantirn II) från Holland. Erfarenheterna från förberedelserna var bland an-
nat att träningsprogrammet före en operation som denna måste inriktas mot att piloter 
skall kunna använda den utrustning som de medför fullt ut. I detta fall borde piloterna 
övat mer på att använda laserutpekningskapseln både vid vapenleverans och vid andra 
uppdrag såsom eskortering av markonvojer. En annan relativt ny tillförd utrustning var 
en kommunikationsradio utrustad för möjlighet till snabba frekvenshopp och krypterad 
sändningsmod (secure voice). Hanteringen av denna utrustning, speciellt den krypterade 
radion, ställde till en hel del problem i början av operationen. Piloter och tekniker hade 
problem med procedurerna kring installerandet av kryptot före varje uppdrag samt med 
kontrollen huruvida rätt krypto var installerat eller om det verkligen fungerade. Om pi-
loten startade med fel inställningar och kom fram till operationsområdet en och en halv 
timma senare, för att då konstatera att något var fel med den krypterade radion, var det 
bara att vända om. En mer omfattande användning av denna utrustning under övnings-
verksamheten hemma hade troligtvis minskat dessa problem. 
 
Under OEF genomförde divisionen en mängd uppdrag med uppgift att bistå markför-
band med DFU. Erfarenheterna av dessa uppdrag var många men det som Geir Öde-
gaard speciellt lyfter fram är följande: 
• Användningen av NVG under nattetid var inget krav från början men det visade sig 

vara en nödvändighet för att kunna genomföra uppdragen. Två av tre skarpa insatser 
genomfördes under nattetid och inga av dessa insatser skulle ha varit möjligt att 
genomföra utan NVG-utrustning. 

• Erfarenheterna från uppdragen där piloter var tvungen att använda sina vapen visade 
på en hög stressnivå, speciellt under uppdrag där piloter i förväg inte haft möjlighet 
att planera vapeninsatserna. För att undvika felaktigt handlande är det viktigt att alla 
följer bestämda procedurer och checklistor. Det är också viktigt att man haft möjlig-
het att öva dessa procedurer och checklistor under realistiska förhållanden i förväg. 
Train as you fight, fight as you train, ett välkänt begrepp som passar väl in på denna 
situation. 

• Rules of Engagement (ROE) ställde också piloterna i svåra situationer. När soldater 
på backen ropar på understöd och hjälp i kritiska situationer är det lätt gjort att pilo-
ter tänjer på uppsatta ROE för att komma till undsättning. Tidigare genomförda rea-
listiska övningar där piloter ställts inför dessa moraliska problem lägger grunden för 

                                                 
52 Uppgifter i detta kapitel är hämtat från intervju med Geir Ödegaard, kontingentchef för Norway De-

tachment Manas Airbase (NORDETMAN) i Operation Enduring Freedom våren 2003, genomförd 
2006-03-29 vid FHS i Stockholm. 
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att senare i ett skarpt uppdrag kunna hantera en liknande situation på ett genomtänkt 
och rationellt sätt. 

• Det var vanligt att ett uppdrag ofta innehöll en viss del av understödjande spaning 
med hjälp av laserutpekningskapseln, framför allt under den mörka delen av dygnet. 
Här användes ofta IR-kameran på kapseln för att avspana vägar framför de förband 
som eskorterades under förflyttning. Detta förfarande var mycket värdefullt för 
markförbanden som därigenom kunde få information om okända människor eller 
fordon som befann sig på eller på sidan av den tänkta framryckningsvägen. 

• Samverkan med forward air controllers var väldigt viktig. För det första var det vik-
tigt att alla kände förtroende för varandra, detta genom att följa de fastställda proce-
durerna samt genom erfarenheter från tidigare samövningar. För det andra var det 
viktigt med rätt utrustning och att denna hanterades på rätt sätt. Ett exempel på detta 
är de IR-utpekare som forward air controller använde sig av under mörkeruppdrag. 
Om piloten här använde sig av NVG-utrustning kunde han lätt se de utpekade målen 
och därigenom snabbt styra in sin egen utrustning mot målet. 

• I och med att det inte fanns tillgång till någon radiolänk där forward air controllern 
kunde skicka målkoordinater digitalt var all samverkan tvungen att ske via talradio. 
Denna samverkan skedde via den krypterade radion och det var här viktigt att ut-
rustningen hanterades på ett korrekt sätt för att undvika fel eller onödig fördröjning. 
En fungerande digital radiolänk hade troligtvis sparat tid och bidragit till effektivare 
och säkrare insatser. 

 
Dessa erfarenheter måste här ses i sitt sammanhang. De är hämtade från en specifik ope-
ration och från uppdrag som bara utgjorde en bråkdel av hela operationen. Det finns 
ändå ett visst värde i dessa erfarenheter, inte minst för att de kommer från ett land med 
liknande kultur, bakgrund och militär utveckling. F16 som vapenplattform är dessutom, 
trots att den är äldre, till viss del ganska lik JAS 39. Om vi nu i Sverige skall använda 
våra flygstridskrafter för internationella uppdrag finns det säkert ett flertal norska erfa-
renheter som kan vara användbara för vår planering och uppbyggnad av den internatio-
nella insatskapaciteten. 
 
Därmed är det teoretiska ramverket lagt för en fortsatt diskussion kring grundläggande 
förutsättningar för effektivt genomförande av DFU och kopplat till detta framtagande av 
ett analysinstrument vilket kan användas vid den kommande analysen av JAS 39C för-
måga till DFU. Nästa steg blir att systematisera material och slutsatser från denna del 
till ett mer översiktligt resultat och därefter koncentrera valda delar till ett användbart 
analysinstrument för uppsatsens tredje del. 
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3 Utveckling av analysinstrumentet 
I de föregående kapitlen har jag analyserat ett brett material, alltifrån militärteori, dokt-
riner och moderna erfarenheter, och där fokuserat på vilka förutsättningar som kan ligga 
till grund för ett effektivt genomförande av DFU. De erfarenheter och förutsättningar 
som framkommit i detta material är omfattande men samtidigt ganska entydiga, det 
finns en röd tråd från teorier ned till erfarenheter av vad som är viktigt och väsentligt 
när det gäller interaktionen mellan luft och markförband generellt och vad som kan ses 
som grundlägganda förutsättningar för DFU specifikt. För att sammanställa detta mate-
rial på ett mer systematiskt sätt och samtidigt göra det mer användbart för den kom-
mande delen av uppsatsen används en, i svensk doktrin, vedertagen modell för att be-
skriva krigföringsförmåga. I den militärstrategiska doktrinen beskrivs krigföringsför-
mågan enligt följande: 

 
Krigföringsförmåga utgörs bland annat av resurser i form av stridskrafter och 
viljan att använda dem när så behövs. Utöver resurser och vilja krävs kunska-
per och föreställningar om hur vi så effektivt som möjligt skall utnyttja militära 
maktmedel. Krigföringsförmåga bygger således på fysiska, moraliska och kon-
ceptuella faktorer.53 

 
De fysiska faktorerna innefattar stridskrafter, personal och övriga resurser. De koncep-
tuella faktorerna innefattar doktriner och policy. Slutligen har vi de moraliska faktorer-
na vilka innefattar vilja, ledarskap och värdegrund. Med hjälp av denna modell sorteras 
förutsättningarna för effektivt genomförande av DFU in under de ovan tre beskrivna 
faktorerna för krigföringsförmåga. 

3.1 Moralrelaterade förutsättningar för effektivt genomförande av 
DFU 

Det finns fortfarande ett avvaktande och till viss del skeptiskt förhållningssätt mellan 
soldater och flygare. Förståelsen för den andres verksamhet och den kultur som hand-
landet utgår ifrån verkar överlag vara låg. Detta visar sig klart i William S. Lind och 
Dennis M. Drew diametralt motsatta förhållningssätt till hur de anser att soldater och 
flygare bör organiseras och samverka. Medan den förstnämnde anser att flygare måste 
tänka och utbildas på samma sätt som soldater anser den andre att fria flygare är de enda 
som kan utnyttja luftmaktens möjligheter till fullo. Detta förhållande har också identifi-
erats av I. B. Holley men han anser att detta förhållande faktiskt kan överbryggas, vilket 
ofta varit fallit vid stora konflikter och krig. Utifrån detta resonemang dras här slutsat-
sen att en gemensam värdegrund och förståelse för varandras kulturer är en viktig förut-
sättning för lyckad samverkan mellan mark och flygförband i samband med DFU. Alla 
dessa författare är dock överens om att samövningar, gemensam utbildning och viss 
samlokalisering av ledningsförband är det bästa sättet att skapa förståelse för varandras 
verksamhet och därigenom lägga grunden till en effektiv samverkan mellan mark och 
flygförband. 
 
För att upprätthålla moralen hos trupperna och det ömsesidiga förtroendet mellan mark 
och flygförband i en skarp operation är det också viktigt att inte få onödiga vådabe-
kämpningar i samband med DFU.  

                                                 
53 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s.75. 
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3.2 Konceptuella förutsättningar för effektivt genomförande av DFU 
Som jag tidigare beskrev innefattar den konceptuella delen av krigföringsförmågan både 
doktrin och policy. I den militärstrategiska doktrinen står det att ”Doktrinen syftar till 
att förmedla ett gemensamt förhållningssätt, inklusive en gemensam nomenklatur, för 
användandet av militära medel och metoder”54. Vilket gemensamt förhållningssätt och 
nomenklatur som skapar förutsättningar för ett effektiv genomförande av DFU återfinns 
då i materialet jag avhandlat i de tidigare kapitlen? 
 
Enligt Pape är direkt flygunderstöd ett starkt verktyg vid tvingande strategier. Det är 
dessutom användbart vid både långvariga och kortvariga konflikter såväl som mot irre-
guljära som reguljära styrkor. Möjligheten till precisionsbombning har revolutionerat 
den nutida krigföringen och mångdubblat effekten av en samordnad insats. Luftmakt 
kan alltså med hjälp av precisionsvapen understödja markoperationer på ett mycket ef-
fektivare sätt än tidigare. Tack vare nya sensorer och vapensystem är denna samverkan 
möjlig även under nattetid och i dåligt väder. Erfarenheter från operationerna i Irak och 
Afghanistan har, som jag tidigare beskrivit, visat att flygstridskrafter relativt ofta spelat 
en central roll när det gäller bekämpningen av fientliga markförband och vapensystem. 
En förutsättning för att lyckas med samordnade insatser där flygförbanden, i form av 
DFU, understöder markförband är tidig samordning i både planering och ledningen av 
insatserna. Detta bör som det påpekades i RAND-rapporten genomföras både på hög 
och framför allt på lägre nivåer för att nå största möjliga effekt.  
 
I. B. Holley jr, norska flygvapnet och den amerikanska doktrinen JP 3-09.3 har alla på-
pekat att gemensamma och standardiserade planerings- och ordermallar är en viktig för-
utsättning för att ett gemensamt förhållningssätt skall genomsyra planeringen av DFU. 
Dessutom måste det på samma sätt finnas gemensamma och fastställda procedurer som 
säkerställer ett säkert och effektivt genomförande av DFU. Dessa mallar och procedurer 
måste finnas tillgängliga för alla inblandade, och viktigaste av allt, de måste användas 
regelbundet vid fredstida övningar. 
 
En viktig faktor som nämns i allt material som jag tidigare har beskrivit är frågan om 
luftöverlägsenhet. Warden hävdar att luftöverlägsenhet är nyckeln till all framgång me-
dan Lind tvärtom menar att flygvapnet inte kan spela någon avgörande roll på egen 
hand, detta är allt annat än ett gemensamt förhållningssätt. En mer nyanserad bild av 
detta går dock att finna i det övriga materialet. Luftöverlägsenhet i någon form är en 
förutsättning för att kunna genomföra gemensamma operationer såsom DFU. Om det 
sedan måste vara en total eller begränsad luftöverlägsenhet är dock öppet för fortsatt 
diskussion och debatt. Om det inte finns ett gemensamt förhållningssätt där alla förstår 
vikten av att kunna upprätthålla någon form av luftöverlägsenhet finns det risk för miss-
uppfattningar. I. B. Holley jr beskriver situationer där flygplan insatta för DFU som 
istället har tagits i anspråk för att upprätthålla luftöverlägsenheten har missuppfattats 
som ett svek av marktrupperna bara för att det inte har funnits ett gemensamt förhåll-
ningssätt till vikten av luftöverlägsenhet.  

3.3 Fysiska förutsättningar för effektivt genomförande av DFU 
I den inledande delen av kapitel 2.2.1 konstateras det att en av förutsättningarna för ef-
fektiv DFU är tillgången till grundligt tränad och professionell personal. Hur uppnås då 

                                                 
54 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, förord. 
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detta? Ett första steg kan vara att, som W Lind skriver, utbilda piloter i marktaktik så de 
får en ökad förståelse för vad som händer på marken. Här måste även det omvända ske, 
soldater på backen måste få utbildning i flygtaktik för att erhålla ökad förståelse för vad 
som sker i luftarenan. Även om en gemensam utbildning lyckas skapa ökad förståelse 
för strid och taktik i de olika arenorna räcker inte det. Personal på alla nivåer och posi-
tioner måste ha tillgång till den tekniska utrustning som krävs för att genomföra modern 
DFU. 
 
För en forward air controller kan detta, som det påpekas i de norska erfarenheterna, in-
nebära reell tillgång till IR- eller laserutpekningsutrustning, krypterad radio och i vissa 
fall en digital radiolänksutrustning. Här måste även piloten som skall samverka med en 
forward air controller ha tillgång till responderande eller liknande utrustning för att 
man överhuvudtaget skall ha chansen att nå önskad effekt. Tillgång till utrustning måste 
också följas upp med att personalen får tillfälle att öva upp och etablera en förmåga att 
hantera utrustningen på ett professionellt sätt. När utrustning finns tillgänglig och den 
kan hanteras av berörda parter finns möjlighet att påbörja nästa steg mot framgångsrik 
samverkan. Realistiska övningar där samverkan mellan flyg och markförband övas på 
alla nivåer och med alla berörda parter. Här är en viktig länk, som det påpekas i både 
norska och amerikanska erfarenheter från tidigare operationer, samverkan mellan pilo-
ten och den forward air controller som skall leda insatsen. Om denna samverkan är väl-
övad minskar risken för misstag, vådabekämpningar och collateral damage samtidigt 
som man kan få ut full effekt av de moderna vapensystemen, målutpekningsutrustningar 
och kommunikationssystem som förbanden numera ofta har tillgång till. I min genom-
gång av doktriner och moderna erfarenheter pekas det på två viktiga förutsättningar som 
minskar risken för vådabekämpning. För det första, god omvärldsuppfattning hos piloter 
och forward air controllers som skapas genom effektiv och precis målutpekning med 
hjälp av t.ex. modern IR eller laserutpekningsutrustning. Omvärldsuppfattningen kan 
även förstärkas med hjälp av säker kommunikationsutrustning och positionsbestämning 
av egna trupper med hjälp av GPS. Kopplat till detta är även förmågan till precisionsbe-
kämpning med hjälp av laser och GPS-styrda vapen en förutsättning som minskar risken 
för vådabekämpningar. 
 
Om vi nu specifikt tittar på flygplanet som levererar effekt och vapen i samband med 
DFU, vilka fysiska förutsättningar måste här uppfyllas för att kunna genomföra effektivt 
DFU vid moderna konflikter? Historiska erfarenheter har visat att flygplan måste vara 
rätt konstruerade och utrustade för den uppgift de ställs inför, vilket också I. B. Holley 
jr konstaterar i sammanfattningen av sin bok om DFU. Vikten av luftöverlägsenhet är 
ett faktum som återkommer i flera delar av det analyserade materialet och här spelar 
flygplanet en central roll som vapenplattform när det gäller förmågan att kunna skapa 
luftöverlägsenhet inför operationer som kräver DFU. 
 
Den doktrin som analyserats, RAND-rapporten och de norska erfarenheterna har pekat 
mot ett antal faktorer som ligger till grund för effektivt DFU samt ett antal detaljerade 
riktlinjer på vilka förmågor ett flygplan bör inneha. Här återfinns grundläggande förut-
sättningar såsom grundligt tränad och professionell personal, planering och integration, 
flexibel och tillgänglig ledningsstruktur samt förmågor såsom målutpekning och mål-
följning, lämpliga vapen samt allväderskapacitet. Kopplat till detta har man i RAND-
rapporten tagit upp vilken önskad karaktäristik som ett flygplan i beredskap för DFU 
bör inneha. Enligt rapporten bör ett flygplan inneha förmågan till hög fart och svänghas-
tighet, stor och varierad vapenlast, allväderskapacitet, lång operationstid, god omvärlds-
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uppfattning, precisionsbekämpningsförmåga, att kunna operera från små och enkla ba-
ser samt kunna verka trots hot från ett fientligt luftförsvar. 

3.4 Sammanfattning och presentation av analysinstrumentet 
Jag har ovan presenterat hela bredden av de förutsättningar som ligger till grunden för 
ett effektivt genomförande av DFU. När jag nu övergår till nästa del av min uppsats där 
den svenska förmågan till DFU, här specifikt avgränsat till att JAS 39C enskilda förmå-
ga som vapenplattform, ska analyseras kan jag inte ta med alla förutsättningar. Här av-
gränsas analysen av JAS 39C förmåga till DFU mot ett antal specifika förmågor och 
förutsättningar. Genom att följa den röda tråden från moraliska, konceptuella och fram-
för allt fysiska faktorer framträder tydligt ett antal förmågor som ett modernt flygplan 
bör inneha för att kunna genomför effektivt DFU i samband med moderna konflikter 
och operationer. De flesta av dessa är hämtade från de fysiska faktorerna men det går 
många gånger att finna en moralrelaterad eller konceptuell koppling till var och en. 
 
Förmågorna i den första delen av analysinstrumentet har omnämnts på flera ställen i 
min tidigare analys av det teoretiska ramverket. Dessa förmågor är inte direkt kopplat 
till det slutliga genomförandet av DFU men kan ses som en nödvändighet för ett fritt 
agerande i samband med DFU. Pape ser luftöverlägsenhet som en nödvändig del av 
luftoperationer medan Warden anser det vara nyckeln till framgång för alla operationer. 
Oavsett vilket återspeglas vikten av luftöverlägsenhet i någon form i såväl de historiska 
erfarenheterna som i doktriner och moderna erfarenheter. I Holleys slutsatser konstate-
ras att alla framgångsrika luftoperationer grundar sig på luftöverlägsenhet i operations-
området. Flygplan som har varit insatta för DFU måste därför ibland kunna tas i anspråk 
för att upprätthålla luftöverlägsenhet. I både amerikanska doktrinen och RAND-
rapporten identifieras även vikten av att flygplan insatta för DFU bör ha en förmåga att 
verka i miljöer med någon form av fientligt markhot. I moderna konflikter kan hot från 
handburna luftvärnsvapen aldrig riktigt elimineras trots att luftöverlägsenhet uppnås i 
luften över operationsområdet. Om flygplan innehar en förmåga till att uppträda utom 
räckhåll för dessa hot eller aktivt har förmågan att neutralisera hotet kan understödet till 
markförbanden i form av DFU säkerställas ändå. De två förmågorna som utgör den för-
sta delen av analysinstrumentet blir här: 
 
Förmåga till att skapa eller upprätthålla luftöverlägsenhet 
Som jag tidigare konstaterat är luftöverlägsenhet en förutsättning för att kunna genom-
föra gemensamma operationer såsom DFU. Även om ett flygplan inriktas mot att i för-
sta hand genomföra DFU är förmågan till att snabbt växla roll för att kunna upprätthålla 
eller skapa luftöverlägsenhet fortfarande viktig. Upprättandet av luftöverlägsenhet inne-
bär ofta att man trycker ned fiendens flygande luftförsvar och markbaserade luftvärns-
förband.55 
Förmåga att verka i miljöer med fientligt markhot 
Erfarenheter från operationerna i Kosovo och Afghanistan har visat att uppträdande på 
höga höjder har ofta inneburit tillräckligt skydd från handburet luftvärn. Förmågan att 
upptäcka och störa eller bekämpa uppkomna hot på ett tillfredsställande sätt är dock 
fortsatt viktig.56 
 

                                                 
55 US Joint Chief Of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support, s. III 20. 
56 Geir Ödegaard, kontingentchef för NORDETMAN, intervju 2006-03-29. 
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Den andra delen av analysinstrumentet är mer specifikt kopplat till flygplanets tekniska 
förutsättningar till förmågan att utföra DFU. Här utgör den önskade karaktäristik som 
ett flygplan enligt RAND-rapporten bör inneha en central utgångspunkt. Förmågan till 
hög fart och svänghastighet, stor och varierad vapenlast, allväderskapacitet, lång opera-
tionstid, god omvärldsuppfattning, precisionsbekämpningsförmåga, att kunna operera 
från små och enkla baser samt kunna verka trots hot från ett fientligt luftförsvar är de 
förmågor som identifierats i denna rapport. Även i den amerikanska doktrinen och de 
norska erfarenheterna har flera liknande förmågor identifierats som centrala för att ett 
flygplan skall kunna genomföra DFU effektivt och säkert vid moderna konflikter. Ge-
nom att slå ihop och renodla de förmågor som identifierats i det tidigare beskrivna ma-
terialet så erhålls ett analysinstrument som återspeglar kravet på ett modernt flygsystem 
i samband med DFU. De fyra förmågor som utgör den andra delen av analysinstrumen-
tet är: 
 
God omvärldsuppfattning 
Med god omvärldsuppfattning menas här pilotens uppfattning av vad som händer runt 
omkring flygplanet i luften och på marken. Flygplanets sensorer och tekniska system 
tillsammans med informationen från andra aktörer (forward air controller, flygstridsle-
dare och andra piloter) ger piloten en samlad överblick och kontroll över situationen. 
Denna överblick och kontroll, ofta benämnd som omvärldsuppfattning, är som tidigare 
påpekats en förutsättning för att minska risken för vådabekämpningar och collateral 
damage. Det ger möjlighet att stödja marktruppers rörelse och strid på ett mer effektivt 
sätt genom att piloten får ett bättre beslutsunderlag och större förståelse av skeendet, 
både i luften och på marken.57 
Förmåga till precisionsbekämpning 
Denna förmåga gör att luftmakt har kommit att bli ett mycket mer effektivt komplement 
till markstridskrafterna. Enligt Pape har möjligheten till precisionsbombning revolutio-
nerat den nutida krigföringen genom att mångdubbla effekten av en samordnad insats av 
luft- och markstridskrafter. Här är även förmågan till stor och varierad vapenlast en av-
görande faktor för att stödet till markförbanden skall bli så effektiv som möjlig. 
Allväderskapacitet, dag som natt 
För att inte ge fienden möjlighet att utnyttja mörker eller dåligt väder och samtidigt 
kunna understödja egna trupper dygnet runt, oberoende av väder, är denna förmåga 
mycket viktig. Framtagandet av ett antal tekniska hjälpmedel har på senare år avsevärt 
ökat möjligheten till att uppträda under mörker och/eller dåligt väder. 
God responsförmåga 
Ger flygplanet möjlighet att snabbt ta sig till ett önskat målområde vilket ökar möjlighe-
ten att möta marktruppers behov av snabba insatser vid uppkomna lägen. Till denna 
förmåga inräknas även förmågan till hög fart, hög svänghastighet, lång operationstid 
och möjligheten att operera från små och enkla baser. 
 
Därmed är den andra delen av uppsatsen avklarad, där de grundläggande förutsättning-
arna för effektivt genomförande av DFU har identifierats och bearbetats till ett tillgäng-
ligt analysinstrument. Det är nu dags att gå vidare till uppsatsens tredje del där det pre-
senterade analysinstrumentet kommer att användas vid analysen av JAS 39C specifika 
förmåga till genomförande av DFU. 

                                                 
57 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. 118. 
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4 Analys av JAS 39C förmåga till direkt flygunderstöd 
Flygplanet JAS 39 Gripen har tidigare levererats till flygvapnet i två olika delserier, del-
serie ett och två. Flygplanen i delserie ett och två benämns som JAS 39A (ensitsig ver-
sion) och JAS 39B (tvåsitsig version). Detta flygplan är fältmässigt och klarar av att 
landa och starta från banor med 800 meters längd. JAS 39A kan bära ca fem ton vapen 
och annan typ av yttre last på sina åtta vapenbalkar, denna last kan kombineras så att 
flygplanet under ett och samma uppdrag kan användas i flera olika roller (jakt, attack 
och spaning).58 
 
Oavsett uppdrag har JAS 39A en standardbeväpning bestående av två IR-robotar och en 
inbyggd automatkanon. Automatkanonen, av märket Mauser, är ett höghastighetsvapen 
med 27 mm kaliber som kan användas mot både luft och markmål. IR-roboten är en 
amerikansk sidewinderrobot (Rb74) vilken låser på värmen som alstras från flygplan. 
Roboten kan endast användas mot andra flygande mål. Vapenlasten för jaktuppdrag kan 
kompletteras med den moderna radarroboten AIM-120 AMRAAM (Rb 99), roboten avfy-
ras mot mål på långa avstånd för att med hjälp av länkad information från flygplanet 
slutligen hitta målet med den egna radarn. Vid attackuppdrag kan JAS 39A förutom au-
tomatkanonen bära tre olika vapentyper för anfall mot markmål. Den svenska sjömåls-
roboten (Rb 15) används mot mål på vatten och har en inbyggd målsökare vilken möj-
liggör att roboten kan uppträda självständigt efter avfyring mot mål på mycket långa 
avstånd. För bekämpning av markmål används attackroboten AGM-65 Maverick (Rb 
75), vilken styr mot målet med hjälp av en teve-målsökare och kan användas mot större 
fasta mål exempelvis broar och stora stridsfordon. Vid bekämpning av ytmål används 
lämpligast bombkapseln, kapseln glidflyger efter fällning in mot målet där den fäller sin 
last bestående av ett antal mindre substridsdelar vilka sprids och detonerar över en stör-
re målyta. Vid spaningsuppdrag används flygplanets radar och dess olika spaningsmo-
der för att avspana större områden eller detaljstudera mindre målområden.59 
 
I och med leveransen av delserie tre till flygvapnet ersätts JAS 39A av JAS 39C som 
vapenplattform för kommande internationella insatser med svenska flygstridskrafter. 
Den version av JAS 39C som under hösten 2006 tillförs flygvapnets insatsförband byg-
ger till stor del på utvecklingen av den ungerska exportversionen. JAS 39C har, enligt 
gällande materielplan, förändrats och förbättrats på många punkter jämfört med sin fö-
regångare och kommer när den är fullt operativ på insatsdivisionerna, senast hösten 
2007, ge helt nya möjligheter till taktiskt uppträdande och verkan. När det gäller platt-
formen har alla instrument bytts ut mot tre stora färgdisplayer, vilka numera visar all 
information i fot och knop istället för km/h och meter. Kopplingar för bränsle och luft 
samt vapenbalkar har anpassats till NATO-standard samtidigt som flygplanets utrustats 
för möjligheten till lufttankning och en inbyggd syregenerator som medger långa pass i 
luften. Flygplansskrov och alla delsystem har dessutom anpassats för uppträdande i var-
mare klimat.60 
 
När det gäller sensorer har man tillfört ett nytt varnings- och motmedelssystem med 
namnet Electronic Warfare System (EWS 39), detta system har integrerats med övrig 

                                                 
58 Jan Ahlgren, Anders Linnér & Lars Wigert, Faktabok om Gripen, utgåva 5, (Linköping: Industrigrup-

pen JAS, 2002), s. 22. 
59 Ahlgren, Linnér & Wigert, Faktabok om Gripen, s. 32-35. 
60 JAS 39C enligt gällande materialplan, Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
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sensorpresentation i cockpit. I det nya beväpningsalternativet med laserstyrda bomber 
ingår även laserutpekningskapseln litening III. Denna kapsel har både en framåtseende 
IR-sensor och en avancerad CCD kamera som i kombination med flygplanets radar kan 
skapa helt nya möjligheter till informationsinhämtning och målanalys. För att öka för-
mågan till att uppträda i mörker har man även i JAS 39C skapat möjlighet till att använ-
da sig av Night Vision Goggles (NVG). 
 
Radio och kommunikationssystemet har utvecklats genom införandet av det nya tvåra-
diosystemet telephonix som ger piloten möjlighet att tala och lyssna på två separata fre-
kvenser samtidigt. Kopplat till detta har man även en funktion med krypterad radio 
(have quick) och radiokommunikation med snabba frekvenshopp (secure voice). 
NATO: s system för identifiering av eget och fientligt flyg, Identification Friend or Foe 
(IFF), har införts och kan direkt användas i tre av fyra möjliga moder. Man har däremot 
ännu inte tillfört JAS 39C möjlighet att använda sig av NATO: s länksystem, länk 16. 
En egen svensk länkversion kommer de närmaste åren att vara det enda användbara 
länkalternativet för svenska flygförband. 
 
Det vapensystem som har tillförts den första versionen av JAS 39C är Precision Wea-
pon System 39 (PWS 39). I detta system ingår laserstyrda bomber (GBU-12) och laser-
utpekningskapseln Litening III.61 
 
Vid den kommande analysen av JAS 39C förmåga till direkt flygunderstöd är det lämp-
ligt att dela upp flygplanet i ett antal delsystem, detta för att analysen skall få en tydlig 
struktur och lättöverskådligt innehåll. I vilka delsystem är det då lämpligast att dela upp 
JAS 39C i? Vid en skarp insats av DFU kan pilotens agerande och samverkan med for-
ward air controllern liknas vid en OODA-loop62 där pilot och forward air controller 
arbetar enligt beslutscirkeln upptäcka, bedöma, besluta och agera. För att upptäcka en 
fiende eller fientligt mål är piloten beroende av flygplanets sensorer och kommunika-
tionssystem, för att bedöma läget och besluta använder piloten sig av det samlade in-
formationsunderlag som plattformen (JAS 39C) presenterar för piloten och för att slutli-
gen agera använder sig piloten ofta av ett lämpligt vapensystem som plattformen för 
tillfälligt är bestyckat med. I den ovan beskrivna beslutscirkeln nämns delsystemen 
plattform, kommunikationssystem, sensorsystem och vapensystem. Dessa system kan 
visserligen inte ses som helt fristående system, i ett modernt flygsystem samverkar näm-
ligen varje delsystem hela tiden integrerat med andra delsystem för att därigenom skapa 
bästa möjliga effekt. 
 
Fördelen att skapa en tydlig struktur och lättöverskådligt innehåll vägs här mot nackde-
len av att det inte alltid är helt rättvisande att se ett system som helt fristående från andra 
system. I analysen bedöms uppdelningen av JAS 39C, enligt ovan beskrivet, inte påver-
ka delresultaten nämnvärt men däremot skapa en tydlig struktur vilket lägger grunden 
för korrekt dragna slutsatser av JAS 39C förmåga som helhet. Jag kommer i analysen 
därför att dela upp JAS 39C i följande delsystem: 
Plattform 
Här ingår svängprestanda, fart, aktionsradie, lufttankningsförmåga etc. 
Kommunikationssystem 
Här ingår tvåradiosystem, länksystem och IFF 

                                                 
61 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
62 Widén & Ångström, Militärteorins Grunder, s.189 
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Sensorer 
Här ingår radar Ps 05, varnar- och motmedelsutrustning, laserutpekningskapsel med till-
hörande sensorer samt mörkersiktesutrustning (NVG) 
Vapensystem 
Här ingår Rb 99, Rb 74, GBU-12, Rb 75, bombkapseln och automatkanon 
 
Genom att dela upp JAS 39C i dessa delsystem kan nu det tidigare framtagna analysin-
strumentet användas för att genomföra en undersökning av JAS 39C förmåga till direkt 
flygunderstöd. I de följande kapitlen appliceras respektive delsystems möjlighet och be-
gränsningar i förhållande till de, i analysinstrumentet, efterfrågade förmågorna. 

4.1 Förmåga till att skapa eller upprätthålla luftöverlägsenhet 
Även om ett flygplan inriktas mot att i första hand genomföra DFU är förmågan till att 
snabbt växla roll för att kunna upprätthålla eller skapa luftöverlägsenhet viktig. Upprät-
tandet av luftöverlägsenhet kan här även innebära att man trycker ned fiendens luftför-
svar i form av luftvärnsförband. Det kan finnas behov av att ingripa mot luftmål som 
dyker upp i operationsområdet. Även om det inte finns hotande stridsflyg kan små pri-
vatflygplan utgöra direkta hot mot marktrupper. Så kallade renegades, civila flygplan 
utrustade med sprängmedel eller biologiska stridsmedel är här exempel på hot som mås-
te tas på största allvar.63 

4.1.1 Plattform 
JAS 39C har profilerats som ett multirole-flygplan vilket kan växla mellan rollerna jakt, 
attack och spaning i luften. Vid min intervju med ÖvLt Peter Nilsson framhåller han att 
framtida insatser kan komma att ställa ytterligare krav på stridsflygplanens flexibilitet. I 
och med införandet av JAS 39C är det möjligt att utföra flera roller samtidigt (omniro-
le), man kan med andra ord ligga i jaktmode för luftförsvarsuppgifter samtidigt som 
markförband understöds med DFU.64 Lufttankning medger en aktionstid på sex till åtta 
timmar vilket skapar en potential till att växla mellan DFU och luftförsvarsuppgifter 
under ett och samma flygpass. Därigenom finns möjligheten att med JAS 39C, över ti-
den, skydda ett större operationsområde från olika typer av lufthot samtidigt som mark-
förband understöds med DFU vid behov. Kapaciteten att bära vapenlast är här en be-
gränsande faktor. Om JAS 39C beväpnas med t.ex. både Rb 74 och Rb 99 för luftför-
svarsrollen kommer flygplanet bara att kunna bära två laserstyrda bomber avsedda för 
insatser i samband med DFU.65 

4.1.2 Kommunikationssystem 
Införandet av NATO:s identifieringssystem IFF och ett nytt tvåradiosystem har ökat 
möjligheten att samverka med andra förband vid en högre konfliktnivå där man kan för-
väntas möta en mer kvalificerad motståndare, antingen i luften i form av stridsflyg eller 
från marken i form av kvalificerat luftvärn. Här kan insatser ske i form av en samman-
satt luftoperation där svenska JAS 39C utgör en liten del av anfallsförbandet.66 Avsak-
naden av länk 16 minskar dock möjligheten till en effektiv samverkan med andra för-

                                                 
63 Peter Liander, ”Precision i flera roller samtidigt”, Insats och försvar, nr 1 (2006), s. 43. 
64 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
65 Telefonintervju med Stefan Kaarle, pilot i SWAFRAP JAS 39 och deltagare i accelerationsspåret CAS, 

genomförd 2006-04-01. 
66 Per Nilsson, ”Flygstridskrafter i förändring”, Kungliga krigsvetenskapsakademins handlingar och tid-

skrift, nr 3/2005, s. 81. 
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band ingående i luftförvarsoperationer. Den egna länken som finns på alla JAS 39C för-
enklar emellertid den egna samverkan vid både små och stora luftförsvarsoperationer. 
Även vid lägre konfliktnivåer har införandet av IFF och det nya tvåradiosystemet 
många positiva effekter. I och med införandet av IFF-systemet blir det enklare och säk-
rare att identifiera långsamgående och lågflygande flygplan eller helikoptrar som egna, 
okända eller fientliga vilket minskar risken för vådabekämpningar. Ett tvåradiosystem 
gör det också möjligt att erhålla luftläget via talkommunikation på en frekvens samtidigt 
som DFU genomförs i samverkan med markförband på en annan frekvens.67 

4.1.3 Sensorer 
I luftförsvarsrollen är det möjligt att använda laserutpekningskapseln och dess IR eller 
CCD-kamera för att på mycket långt avstånd kunna identifiera flygplan eller helikopt-
rar. Denna möjlighet kan vara vid mycket stor nytta där insatsregler ställer krav på visu-
ell identifiering innan insats kan ske.68 Kombinationen av informationen från flygpla-
nets radar samt varnar- och motmedelsutrustning skapar en god omvärldsuppfattning, 
detta är en viktig del för att kunna upprätthålla luftöverlägsenhet vid små insatser med 
få egna enheter i luften. Möjligheten att använda sig av en egen länk för att överföra 
denna information till andra JAS 39C är här väldigt användbart.69 

4.1.4 Vapensystem 
För egenskydd mot fientligt flyg och upprätthållandet av luftöverlägsenhet i samband 
med DFU används ofta den ordinarie luftförsvarsbeväpningen. Denna utgörs av Rb 99, 
Rb 74 och automatkanonen. JAS 39C kan också förses med motmedel i form av IR-
facklor och radarreflekterande remsor.70 Rb 99 är en mycket modern och effektiv radar-
robot som kan användas vid de flesta formerna av fientliga lufthot, nackdelen är att in-
satsregler vid lägre konfliktnivåer ofta kräver en visuell identifiering före avfyring vil-
ket gör att Rb 99 ofta inte kan användas fullt ut. Med sådana insatsregler är ofta IR-
robotar tillräckligt effektiva. Nackdelen med Rb 74 är dock att den är relativt känslig för 
motmedel i form av moderna IR-facklor. Automatkanonen kan här utgöra ett bra alter-
nativ då den är användbar vid korta avstånd samtidigt som den är svår att störa ut med 
motmedel och kan användas både för verkans- och varningseld.71 

4.1.5 Sammanfattning 
JAS 39C har med sin flexibilitet och förmåga till multirole-uppträdande goda möjlighe-
ter att skapa eller upprätthålla luftöverlägsenhet parallellt med att man understödjer 
markstridsförbanden med DFU. Införandet av nya kommunikationssystem har också 
möjliggjort deltagande i större anfallsförband mot ett mer kvalificerat fientligt luftför-
svar. Här begränsas JAS 39C emellertid fortfarande av bristen på ett interoperabelt länk-
system. De största begränsningarna för JAS 39C förmåga till att skapa eller upprätthålla 
luftöverlägsenhet ligger dock i en begränsad kapacitet till att bära vapenlast och till viss 
del i omoderna IR-vapen. 

                                                 
67 Stefan Kaarle, SWAFRAP intervju 2006-04-01. 
68 Liander, ”Precision i flera roller samtidigt”, s. 43. 
69 Telefonintervju med Anders Håkanson, provflygare och ställföreträdande chef vid FMV / Validering 

och VerifieringsCentrum (VoVC) genomförd 2006-04-03. 
70 Liander, ”Precision i flera roller samtidigt”, s. 20. 
71 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
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4.2 Förmåga att verka i miljöer med fientligt markhot 
Generellt kan fientligt markhot delas in i två olika typer, det vanligaste förkommande 
vid de senaste konflikterna är handburna luftvärnssystem (MANPADS) och eldhandva-
pen. Denna typ av hot kan minimeras genom att uppträda, som t.ex. norska flygstrids-
krafter i Afghanistan, med eget flyg på höjder över 3-4000 meter.72 Den andra typen av 
fientligt markhot kommer från mer avancerade luftvärnssystem, ofta utrustade med egen 
spanings- och eldledningsradar. Dessa system kan bekämpa mål på långa avstånd och 
höga höjder vilket gör att stridsflygplan inte kan undgå hotet genom ett eget höghöjds-
uppträdande. Här måste de fientliga luftvärnssystemen ofta tryckas ned eller bekämpas 
med offensiva insatser för att möjliggöra ett uppträdande i ett område som luftförsvaras 
av en motståndare. De offensiva insatserna betecknas internationellt som Suppression of 
Enemy Air defence (SEAD).73 

4.2.1 Plattform 
Lufttankning och inbyggd syregenerator (OBOGS) möjliggör att JAS 39C kan uppträda 
på höga höjder under lång tid vilket minskar risken för beskjutning från MANPADS 
och eldhandvapen. För att undgå hot från ett fientligt luftvärnssystem där flygplanet be-
skjuts eller löper stor risk för att beskjutas måste motmedel i form av facklor eller rem-
sor i kombination med kraftfull manövrering av flygplanet användas. Här har Gripen-
systemet, oavsett version, genom sin höga prestanda och manöverbarhet goda förutsätt-
ningar att undgå ett uppdykande luftvärnshot. Peter Linden, JAS 39 pilot, beskriver Gri-
pens manöverbarhet enligt följande. 
 

Även vid manövrering på flygplanets prestandagräns är Gripen extremt lättflugen. I 
tidigare flygplanstyper tog framförandet av flygplanet mer än hälften av min till-
gängliga kapacitet i anspråk, resten kunde ägnas åt att tänka ut listiga lösningar på 
hur jag skulle gå vinnande ur striden. Vid en högprestandastrid med Gripen behö-
ver jag endast ta en liten del av kapaciteten i anspråk för att flyga flygplanet, vilket 
väsentligt ökar mina chanser att på ett smart sätt överlista min motståndare74 

4.2.2 Kommunikationssystem 
Avsaknaden av länk 16 minskar möjligheten till att på ett enkelt sätt överföra egen upp-
täckta mållägen (ofta med hjälp av varnar- och motmedelsutrustningen) på fientliga luft-
värnsställningar till andra förband vid en multinationell insats. På samma sätt minskar 
möjligheten att på ett enkelt sätt motta liknande information från utländska enheter. Det-
ta är dock inte fallet vid en mindre insats med endast svenskt deltagande, där kan det 
egna länksystemet fullt användas ut för att överföra och ta emot information om egen-
upptäckta fientliga luftvärnshot.75 I och med att det inte finns någon radiolänk där for-
ward air controller kan skicka målkoordinater digitalt till JAS 39C måste all samverkan 
ske via talradio. Detta gör att tiden i luften över målområdet ökar och därmed också ris-
ken för beskjutning från fientliga luftvärnssystem.76 

                                                 
72 Geir Ödegaard, kontingentchef för NORDETMAN, intervju, 2006-03-29. 
73 US Joint Chief of Staff, Joint Tactics, Techniques and Procedures for Close Air Support, s. III 21. 
74 Ahlgren, Linnér & Wigert, Faktabok om Gripen, s. 95. 
75 Stefan Kaarle, SWAFRAP intervju 2006-04-01. 
76 Jerry Tauberman (NATO-certifierad FAC och utbildningsansvarig av svenska FAC), 2006-04-05, före-

läsning om svensk förmåga till DFU vid FTK i Uppsala. 
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4.2.3 Sensorer 
Möjligheten att identifiera och lokalisera fientliga luftvärnssystem vilka använder sig av 
egen spanings- eller eldledningsradar med varnar- och motmedelsutrustningen är myck-
et god. Detta gör att piloten har goda förutsättningar att undvika hot från mera avance-
rade luftvärnssystem.77 Laserutpekningskapseln ger även en god möjlighet att identifie-
ra mål från hög höjd. Från 4000-6000 meters höjd kan en pilot med hjälp av kapselns 
teve- eller IR-kamera i detalj urskilja vilka typer av förband eller vapensystem som 
finns på marken i det aktuella området.78 NVG utrustning ger dessutom JAS 39C möj-
lighet till att uppträda under mörker vilket minskar risken för bekämpningar från hand-
burna luftvärnsvapen eftersom dessa vapensystem ofta har låg eller ingen förmåga till 
att verka mörker, 

4.2.4 Vapensystem 
Vapensystemet PWS 39 med laserutpekningskapseln och de laserstyrda bomberna ger 
möjlighet att stödja markstridsförbanden med DFU från höjder upp till 5000 meter. Det-
ta gör att JAS 39C kan verka i ett område med där det finns fientliga styrkor beväpnade 
med MANPADS och eldhandvapen till en relativt låg risk. Automatkanonen har dock 
stora begränsningar när det gäller höghöjdsuppträdande och kan inte användas utan att 
piloten samtidigt riskerar att utsätta sig för hotet från fientlig eld.79 
 
Om JAS 39C skall användas för att trycka ned eller slå ut ett mer avancerat fientligt 
luftvärn finns möjligheten att använda sig av GBU-12 eller bombkapseln som verkans-
vapen. För att JAS 39 skall kunna leverera laserstyrda bomber som GBU-12 kan det 
krävas att flygplanet måste ligga kvar på relativt hög höjd för att belysa målet ända till 
bomben träffar målet. Risken för bekämpning från målet eller någon annan del av luft-
värnssystemet blir därför stor. Användning av bombkapseln för att bekämpa ett luft-
värnsrobotbatteri medför risker både för flygplanet och förband i närheten av målet. 
Detta på grund av det korta stand-off avståndet och kravet på låghöjdsuppträdande vid 
vapenleverans samt den relativt låga precisionen som bombkapseln har med sina ver-
kansdelar.80 

4.2.5 Sammanfattning 
JAS 39C har goda möjligheter att understödja markförband med DFU på höga höjder 
där hotet från handburna luftvärnsvapen är litet. När det gäller mer avancerade luft-
värnssystem har JAS 39C ej förmåga till att utföra offensiva SEAD uppdrag. Men tack 
vare varnar- och motmedelsutrustningen och den goda manöverprestandan finns det 
goda möjligheter att upptäcka och undvika hot från mer avancerade och långräckviddiga 
luftvärnssystem. 

4.3 God omvärldsuppfattning 
God omvärldsuppfattning är i samband med DFU viktigt ur två synvinklar. För det för-
sta minimerar det risken för fel och missuppfattningar som kan leda till misslyckade in-
satser och i värsta fall vådabekämpningar. För det andra ökar det chanserna till snabba 

                                                 
77 Anders Håkanson, VoVC, intervju 2006-04-03. 
78 Liander, ”Precision i flera roller samtidigt”, s. 43. 
79 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
80 Anders von Sydow, Analys och jämförelse av SEAD-förmågorna hos JAS 39 Gripen samt en svensk 

UCAV år 2015, (Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, 2002), s. 45-46. 
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och effektiva insatser vilket kan vara helt avgörande för markförband som är i behov av 
DFU. 

4.3.1 Plattform 
Med alla informationskällor såsom radar, varnar- och motmedelsutrustning, laserutpek-
ningskapseln, länk och radio finns det liten möjlighet att piloten skall kunna hantera 
varje sensor separat. För att ge piloten en bra möjlighet att agera snabbt och korrekt på 
den information som presenteras har JAS 39C ett integrerat beslutstöd vilket hanterar 
information från de olika delsystemen på ett sådant sätt att piloten får en sammanvägd 
bild av det verkliga läget. JAS 39C har dessutom med tre stora färgindikatorer, siktlinje-
indikatorn samt tvåradiosystem goda möjligheter till en effektiv och överblickbar in-
formationsöverföring.81 

4.3.2 Kommunikationssystem 
I och med att det inte finns någon digital radiolänk där forward air controllers kan 
skicka målkoordinater digitalt till JAS 39C måste all samverkan ske via talradio. Detta 
sätt att bygga upp omvärldsuppfattningen för piloten fungerar väl men är tidskrävande 
och kan i stressade situationer skapa risker för missuppfattningar. Detta kan leda till 
misslyckade insatser och i värsta fall vådabekämpningar. En digital radiolänk ger pilo-
ten en större chans att snabbt rikta sensorer och vapensystem mot rätt målläge vilket 
ökar möjligheten till att snabbt skapa en god omvärldsuppfattning i samband med 
DFU.82 Avsaknad av länk 16 på JAS 39C försämrar möjligheten att erhålla en god lä-
gesuppfattning vid stora multinationella insatser då piloten där måste förlita sig på in-
formation från det egna systemet, IFF och talradio för att inhämta information om luft-
läget och markhotet. I och med att piloten har tillgång till både IFF och ett tvåradiosy-
stem är detta ändå hanterbart. JAS 39C har även möjlighet till talradio med både fre-
kvenshopp (secure voice) och krypterad sändning (Have Quick). Detta är mycket bra 
eftersom det minskar risken för falsksignalering och störning, nackdelen är dock att den 
krypterade sändningen ofta kan ställa till interna problem. Erfarenheter från både Norge 
och England har visat att den krypterade talkommunikationen kan vara svår att tyda 
samtidigt som hanteringen med kryptonycklar ibland ställer till med oväntade pro-
blem.83 

4.3.3 Sensorer 
Laserutpekningskapseln ger med sin IR- och teve-kamera piloten goda möjligheter att 
skapa sig en uppfattning om situationen på marken samt att lokalisera och identifiera 
mål i samband med DFU. Laserutpekningskapseln i kombination med JAS 39C egen 
radar ger även piloten goda möjligheter att stödja markförband, såväl dag som mörker, 
med direkt information om vad som händer på marken. Denna information måste dock 
än så länge överföras från flygplanet till markförbanden via talradio. Det finns en möj-
lighet att framöver modifiera laserutpekningskapseln och förse den med länk för direkt-
överföring av bilder till markförbandet. Detta skulle förändra de metoder som för nuva-
rande används i samband med DFU och ge helt nya möjligheter att i ett högt tempo ska-
pa skydd, verkan och rörelse samordnat med understödda eller understödjande markför-
band.84 

                                                 
81 Ahlgren, Linnér & Wigert, Faktabok om Gripen, s. 39. 
82 Geir Ödegaard, kontingentchef för NORDETMAN, intervju, 2006-03-29. 
83 Stefan Kaarle, SWAFRAP intervju 2006-04-01. 
84 Liander, ”Precision i flera roller samtidigt”, s. 43. 
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Med den NVG utrustning som finns på JAS 39C kan piloten uppträda under mörker och 
ändå erhålla en visuell överblick över skeendet på marken. Det finns även en möjlighet 
för forward air controller att använda sig av en så kallad IR-pekare för att markera mål 
för en JAS 39C som genomför DFU. Norska erfarenheter från Afghanistan har visat att 
användningen av IR-pekare i kombination med NVG i det närmaste var en standardme-
tod som de inblandade ogärna frångick eftersom den minskade risken för misstag sam-
tidigt som samverkan mellan piloten och forward air controllern blev effektivare.85 

4.3.4 Vapensystem 
Vapensystemen har, förutom laserutpekningskapseln ingen direkt påverkan på förmågan 
till omvärldsuppfattning. Kapselns inverkan på omvärldsuppfattningen har redan kom-
menterats under sensorer och kommer inte att beröras vidare här. 

4.3.5 Sammanfattning 
JAS 39C har som plattform goda möjligheter att ge piloten en god omvärldsuppfattning 
i samband med DFU. Den största begränsningen ligger här i avsaknaden av en digital 
radiolänk mellan forward air controllern och flygplanet vilket medför att all samverkan 
måste ske via talradio. Laserutpekningskapseln uppväger dock till vis del denna be-
gränsning genom att den ger piloten ett bra stöd för att skapa sig en korrekt uppfattning 
om situationen på marken och i det direkta målområdet. Under mörker kan IR-pekare i 
samband med användandet av NVG öka möjligheten till en god omvärldsuppfattning i 
samband med genomförandet av DFU. 

4.4 Förmåga till precisionsbekämpning 
Dagens precisionsvapen har ökat effekten och verkan av bombning avsevärt. Idag träf-
far 70-80% av all ammunition en yta inom 10 meter från sitt mål, detta oavsett om det 
är natt, molnigt eller blåser kraftigt. Detta har gjort att luftmakt har kommit att bli ett 
mycket mer effektivt komplement till markstridskrafterna och i många fall kan huvud-
delen av insatsen mot motståndarens markstridskrafter utföras från luften. Enligt Pape 
har möjligheten till precisionsbombning revolutionerat den nutida krigföring genom att 
mångdubbla effekten av en samordnad insats av luft- och markstridskrafter. Det är där-
för av största vikt att flygplan som skall genomföra DFU har förmågan till precisions-
bekämpning. 

4.4.1 Plattform 
Ett flygplan som fäller frifallande vapen av typen GBU-12 måste ofta passera över mål-
området för att kunna fälla bomberna med hög precision. Om insatsen kräver mer än en 
överflygning kan förmågan till hög svänghastighet komma att vara väldigt avgörande. 
Ju längre tid det tar mellan varje anfall, desto större blir risken för att chansen till en 
lyckad attack går förlorad.86 JAS 39C har med sin mycket goda svängprestanda på såväl 
låg som hög höjd goda förutsättningar att genomföra flera anfall under en kort tidsperi-
od. 

4.4.2 Kommunikationssystem 
Eftersom JAS 39C inte har någon möjlighet att ta emot mållägen via en radiolänk an-
vänds istället tvåradiosystemet när forward air controllern skall meddela de uppgifter 
                                                 
85 Geir Ödegaard, kontingentchef för NORDETMAN, intervju, 2006-03-29. 
86 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. 118. 
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som piloten behöver för att kunna genomföra DFU. I och med att piloten fortfarande har 
tillgång till en ytterligare frekvens att kommunicera på samt att det finns möjlighet till 
säker kommunikation uppfyller radiosystemet ändå de krav som ställs för att kunna 
genomföra precisionsbekämpning. Det finns här även en möjlighet att använda sig av 
det svenska länksystemet för att överföra information om mål och målläge från forward 
air controller till JAS 39C. Denna funktion kommer dock inte att finnas tillgänglig re-
dan 2008 vilket gör att jag inte kommenterar detta mera utförligt här.87 

4.4.3 Sensorer 
Laserutpekningskapseln vilken tillförs JAS 39C utgör en viktig sensor för att möjliggöra 
precisionsbekämpning i samband med DFU. Kapseln har till uppgift att hjälpa piloten 
att upptäcka, identifiera och peka ut de mål som avses bekämpas. Två olika sensorer 
finns här att tillgå för upptäckt och identifiering av mål. En digital tevekamera med 
mycket hög upplösning samt en framåtriktad IR-kamera som registrerar temperatur-
skillnader mellan mål och den omkringliggande terrängen. Bilderna från bägge typer av 
kamera presenteras tydligt på en av skärmarna i JAS 39C. När väl ett mål är upptäckt 
och identifierat användes laserutpekaren för att leda bomben mot rätt mål. Piloten styr 
laserstrålen med hjälp av en joystick för att därigenom peka ut den mest sårbara delen 
av målet. Målsökaren i den laserstyrda bomben letar efter den reflekterande laserstrålen 
och översätter informationen till roderutslag för att därigenom leda bomben direkt mot 
den önskade träffpunkten. Det finns här två alternativa sätt att leda den laserstyrda 
bomben mot rätt mål. Antingen belyses målet från ett annat flygplan utrustad med la-
serutpekningskapsel eller med hjälp av en soldat vilken använder sig av en handburen 
laserutpekare.88 JAS 39C har, tillsammans med svenska eller utländska forward air con-
trollers, möjlighet att utnyttja sig av alla de ovan beskrivna sätten. 

4.4.4 Vapensystem 
Det viktigaste vapnet som nu tillförs JAS 39C är den laserstyrda bomben GBU-12. 
Denna bomb bygger på en konventionell frifallande bomb vilken bestyckats med en la-
sermålsökare och roder som styrs via en till målsökaren kopplad autopilot.89 GBU-12 
når tillsammans med laserutpekningskapseln en precision på under en till två meter. 
Detta system ”är det bästa som finns ute på fältet idag, vilket gör att vi tillsammans med 
ett fåtal andra nationer innehar en förmåga som öppnar ett helt nytt samarbete mellan 
luft- och markstridskrafter”90 En nackdel kan dock vara att JAS 39C inte har förmåga 
att bära mer än två GBU-12 per flygplan vilket minskar möjligheten att slå mot flera 
mål samtidigt som det ökar risken för att få slut på precisionsvapen innan en insats med 
DFU är slutförd. 
 
Ett annat vapen som ofta är undervärderat när det gäller precisionsbekämpning är auto-
matkanonen. JAS 39C är utrustad med en 27mm automatkanon med mycket hög eldhas-
tighet och god precision. En stor fördel med automatkanonen är att projektilerna har en 
begränsad sprängverkan vilket minskar risken för collateral damage i samband med 
DFU. God precision med automatkanon (träffbild på ca 5x5 meter) kan nås på avstånd 
upp till cirka 2 kilometer. Begränsningen när det gäller precisionen vid dessa insatser 

                                                 
87 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
88 Annika Nordström, ”Precision Engagement on tomorrow’s battleground”, Militärteknisk tidskrift, nr2, 

(2003), s. 9. 
89 Nordström, “Precision Engagement on tomorrow´s battleground”, s. 8. 
90 Liander, ”Precision i flera roller samtidigt”, s. 42. 
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ligger till stor del hos pilotens förmåga och skicklighet. En välövad pilot är alltså ett 
krav för att garantera precision om man skall genomföra DFU med automatkanon som 
verkansvapen.91 
 
Både bombkapseln och RB 75 kan användas i samband med DFU men det måste vara 
mot stora tydliga mål och på säkert avstånd från egna trupper eller civila människor ef-
tersom bägge vapentyperna ger en ganska spridd vapenverkan med måttlig precision. På 
grund av detta tillför dessa vapen inte ytterligare något till JAS 39C precisionsbekämp-
ningsförmåga. 

4.4.5 Sammanfattning 
JAS 39C har med sin lasermålutpekningskapsel och laserstyrda bomber mycket god 
förmåga till precisionsbekämpning. Denna förmåga kan dessutom kompletteras med 
användandet av automatkanon vilken, om den används rätt, kan vara mycket användbar 
i samband med precisionsbekämpning. JAS 39C har med sin goda svängprestanda god 
möjlighet att genomföra flera anfall under en kort tid. Flygplanet begränsas dock till 
viss del av att det inte har förmåga till att bära mer än två laserstyrda bomber. 

4.5 Allväderskapacitet, dag som natt 
Markstrider kan pågå under dåligt väder såväl som på dagen som på natten. Det är vik-
tigt att även flygplan kan verka i dessa förhållanden i samband med DFU. Eller som 
man uttrycker det i den amerikanska RAND-rapporten ”Aircraft flying CAS should be 
capable of operating day and night under most weather conditions”92 

4.5.1 Plattform 
Instrumentering och landningshjälpmedel medger att JAS 39C kan uppträda dag som 
mörker i alla väder så länge som vädret på start- och landningsbasen inte är för dåligt. 
Beroende på vilka terrängförhållanden och landningshjälpmedel som finns tillgängliga 
kan sämsta väder för landning variera från 30 meters molnbas och 1 km sikt upp till ca 
200 meters molnbas med 3 km sikt. För att kunna starta med JAS 39C behövs ofta inte 
mer än siktvärden över 500 meter. 

4.5.2 Kommunikationssystem 
JAS 39C är utrustad för att använda det civila landningshjälpmedlet Instrumental Lan-
ding System (ILS) och det svenska flygvapnets egen variant TILS. För nuvarande är inte 
JAS 39C utrustad med ett kommunikationssystem som kan ta emot signaler från VOR-
fyrar93 vilket innebär att flygplanet enligt internationella flygbestämmelser inte har till-
stånd att genomföra ILS-inflygningar.94 JAS 39C kan däremot fortfarande använda sig 
av det egna TILS-inflygningssystemet på flygplatser som stödjer detta inflygnings-
hjälpmedel.95 

                                                 
91 Geir Ödegaard, kontingentchef för NORDETMAN, intervju, 2006-03-29 samt Telefonintervju med 

Stefan Kaarle, SWAFRAP, intervju 2006-04-01. 
92 Pirnie, Vick, Grissom, Muller & Orletsky, Beyond Close Air Support, s. 117. 
93 VOR-fyrar används vid ILS-inflygningar för att bestämma avstånd till landningsplatsen samt för att 

kunna kontrollera vissa kritiska höjder under den slutliga inflygningen. 
94 Stefan Kaarle, SWAFRAP intervju 2006-04-01. 
95 Flygplatser vid alla svenska flygflottiljer och de återstående krigsbaserna är utrustade med detta system. 
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4.5.3 Sensorer 
Den NVG-utrustning som finns i JAS 39C ger piloten möjlighet att uppträda under 
mörker med nästan samma kapacitet som under dagsljus.96 I samband med DFU kan 
det, om den forward air controller som piloten samverkar med har tillgång till IR-
pekare, vara bättre att uppträda under mörker. Dels minskar risken för bekämpning från 
fientligt luftvärn och dels förenklas samarbetet mellan pilot och forward air controller 
genom att det blir enklare för piloten att med hjälp av NVG upptäcka det utpekade må-
let.97 Detta visade sig också i Norges erfarenheter från Afghanistan där man konstatera-
de att två av tre skarpa insatser genomfördes under nattetid och att inga av dessa insatser 
skulle ha varit möjliga att genomföra utan NVG-utrustning.98 NVG, oavsett typ, begrän-
sas av att det ej är användbart i alla vädertyper. Låga moln och kraftigt nedsatt sikt är 
väder som omöjliggör uppträdande med hjälp av NVG i samband med DFU. 
 
Laserutpekningskapseln har med sin framåtriktade IR-kamera goda förutsättningar att 
verka under mörker samtidigt som tevekameran ger den lika god kapacitet under ljusa 
förhållanden. Vid dåligt väder med låga moln och kraftigt nedsatt sikt kan piloten inte 
använda sig av teve eller IR kamerorna för att upptäcka och identifiera mål. Detsamma 
gäller för laserutpekaren som också saknar kapacitet att verka genom moln eller kraftigt 
nedsatt sikt.99 
 
De två sensorer som har allväderskapacitet på JAS 39C är flygplanets radar- och varnar- 
och motmedelsystemet. Av dessa system är det egentligen bara varnar och motmedels-
systemet som används i direkt samband med DFU och då i form av egenskydd. 

4.5.4 Vapensystem 
GBU-12 är med sin lasermålsökare ett vapen som är möjligt att använda såväl vid dager 
som vid mörker. Problemet är även här att GBU-12 ej kan användas med bibehållen 
precisionskapacitet vid dåligt väder. Möjligheten till att fälla den som en vanligt ”dum” 
fallande bomb finns alltid, men det är mycket osannolikt att detta kommer att utnyttjas 
vid moderna konflikter. De andra markmålsvapnen (automatkanon, bombkapsel och 
Rb75) som JAS 39C kan bestyckas med kan varken användas under mörker eller dåligt 
väder. Det enda vapen som har allväderskapacitet är Rb99 och det är avsett för offensi-
va eller defensiva luftoperationer.100 
 
Erfarenheter från de senaste konflikterna har pekat mot behovet av att kunna använda 
sig av vapen med allväderskapacitet i samband med DFU. Under OEF i Afghanistan 
användes en GPS-styrd bomb under beteckningen JDAM (Joint Direkt Attack Muni-
tion). Denna bomb på 450 eller 900 kg är utrustad med ett eget navigeringssystem som 
styrs med hjälp av GPS signaler mot ett mål som har angivits på marken före start eller 
av piloten under flygning. En lättare och mindre version av GPS-styrd bomb är den i 
USA framtagna SDB (Small Diameter Bomb).101 Denna bomb har tre stora fördelar som 
skulle öka JAS 39C allväders- och precisionsförmåga i samband med DFU. Den är 
GPS-styrd, den är liten och lätt vilket innebär att man kan hänga två bomber i samma 

                                                 
96 Anders Håkanson, VoVC, intervju 2006-04-03. 
97 Jerry Tauberman, föreläsning 2006-04-05. 
98 Se kapitel 2.3.2, Norska erfarenheter från Operation Enduring Freedom i Afghanistan. 
99 Stefan Kaarle, SWAFRAP intervju 2006-04-01. 
100 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
101 Nordström, “Precision Engagement on tomorrow’s battleground”, s. 9-10. 
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vapenbalk och slutligen minskar risken för collateral damage i och med den lilla ver-
kansdelen.  

4.5.5 Sammanfattning 
JAS 39C har som flygplan goda möjligheter att uppträda i alla vädertyper. Det som be-
gränsar möjligheten till uppträdande är vädret i samband med start och landning. När 
det gäller verkan i samband med DFU har JAS 39C goda möjligheter att verka i dag- 
och mörkerförhållanden. Det finns dock ingen allväderskapacitet i samband med DFU 
beroende på sensor- och vapensystemens begränsningar. Den enda roll där JAS 39C kan 
anses ha allväderskapacitet är i luftförsvarsrollen, detta med stöd av sin egen radar och 
RB 99. 

4.6 God responsförmåga 
För att kunna möta marktruppernas behov av snabba insatser med DFU vid uppkomna 
lägen måste ett flygplan ha kapacitet till hög fart, lång operationstid i luften, möjlighet 
till varierad vapenlast samt flexibilitet för att kunna operera från små och enkla baser. 

4.6.1 Plattform 
JAS 39C har lufttankningskapacitet102 vilket medger att flygplanet kan stanna länge i 
beredskap uppe i luften. Detta minskar kravet på antalet flygplan som krävs för att lösa 
en uppgift. Det ger dessutom piloten större möjlighet att ge markförbanden direkt flyg-
understöd till dess att alla mål är bekämpade eller att uppdraget är slutfört. För att få 
lufttanka skall flygplanen (mottagarflygplan respektive tankflygplan) vara godkända 
och certifierade för lufttankning. För flygbesättningen finns en liknande certifiering som 
visar att de är tränade för lufttankning med respektive flygplan. Endast när certifiering 
av flygplan och flygförare är uppfyllda kommer lufttankning att vara tillåten.103 Det 
finns dock för närvarande väldigt få certifierade piloter i Sverige och det kommer att 
behövas en ganska omfattande utbildnings- och övningsinsats för att lösa detta problem 
inom de närmaste åren.104 
 
I och med att Gripen ursprungligen är byggd för att operera från spridda baser enligt bas 
90 konceptet har JAS 39C förmågan att operera från korta banor. Flygplanet kan dess-
utom klargöras på kort tid vilket ger kort turn around tid.105 Förmågan att kunna operera 
från mindre baser kan ge JAS 39C möjlighet att verka från baser i närhet av marktrup-
pernas operationsområde. Om beredskapen dessutom kan hållas på marken istället för i 
luften ökar uthålligheten hos flygförbanden avsevärt. 
 
I RAND-rapporten har man i en tabell visat på tidsförhållandena för F16 när det gäller 
skillnaden i insatstid beroende om flygplanet startar från högsta beredskap på marken 
eller högsta beredskap i luften. I figur 3 visas tabellen med JAS 39C reaktionstider in-
lagda.106  

                                                 
102 Ahlgren, Linnér & Wigert, Faktabok om Gripen, s. 70. 
103 Håkan Jacobsson, svenskt behov av lufttankning, (Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, 2002), 

s. 43. 
104 Peter Nilson, Chef Verkans och Utvecklingsenheten (VUE) i Linköping, föreläsning 2006-03-21 vid 

Försvarshögskolan, Stockholm. 
105 Peter Liander, ”Använd flyget mer strategiskt”, Insats och försvar, nr 1, (2006), s. 40. 
106 Föreläsningsmaterial från Peter Nilson, föreläsning 2006-03-21. 
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Figur 3: JAS 39C reaktionstid för DFU vid högsta beredskap på marken. 

 
 
Förklaring till figur 3. Här visas tydligt JAS 39C förmåga till korta insatstider från 
markberedskap på en flygbas. 

4.6.2 Kommunikationssystem 
Även om man har möjlighet att verka från mindre baser med små resurser krävs det ofta 
någon form av inflygningshjälpmedel för att möjliggöra landning vid dåliga väderför-
hållanden. JAS 39C är utrustad för att kunna genomföra TILS-inflygningar vid dåligt 
väder (se kap 3.5.2) och det finns mobila TILS-stationer som vid behov kan placeras ut 
på mindre baser för att stödja denna typ av inflygningsmetod. Detta förfarande har i 
samband med internationella övningar vid baser utomlands prövats med gott resultat.107  

4.6.3 Sensorer 
Även om man utrustar den ordinarie basen med landningshjälpmedel för att kunna landa 
både under mörker och dåliga väderförhållanden har flygstridskrafter ofta behov av att 
kunna använda andra baser som alternativa landningsplatser. Möjligheten till att landa 
JAS 39C med hjälp av NVG i mörker ökar här handlingsfriheten vid val av alternativa 
baser i de fall där man genomför uppdrag under mörker.108 

4.6.4 Vapensystem 
DFU på direkt begäran innebär ofta att piloten inte i förväg vet vilket typ av mål som 
han skall anfalla. En varierad vapenlast ger piloten möjlighet att agera mot flera typer av 
mål och ökar samtidigt chansen att lösa de uppkomna insatser som markförbanden har 
behov av. 
 
De vapentyper som JAS 39C kan använda sig av i samband med DFU är framför allt 
GBU-12 och automatkanon. Bombkapseln och Rb75 är visserligen markmålsvapen men 
den begränsade precision som dessa vapen har medför en låg användbarhet vid DFU. 
Bombkapseln har dessutom ett ganska stort verkansområde vilket ökar risken för våda-
bekämpningar och collateral damage.109 Den begränsade möjlighet till varierad vapen-
last som JAS 39C innehar i samband med DFU medför att det kanske inte alltid finns 
vapen att tillgå som är rätt anpassade för att lösa den uppgift som man ställs inför. Här 
är det framför allt avsaknaden av en mindre laserstyrd bomb (t.ex. SDP) som kan be-
gränsa verkansmöjligheterna i samband med DFU. 

                                                 
107 Stefan Kaarle, SWAFRAP intervju 2006-04-01. 
108 Liander, ”Använd flyget mer strategiskt”, s. 40. 
109 Peter Nilson, VUE/LSS, intervju 2006-03-21. 
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4.6.5 Sammanfattning 
JAS 39C har en god förmåga att verka från små baser med begränsad infrastruktur. Re-
aktionstiden från markberedskap till genomförandet av DFU är relativt andra liknande 
flygplanstyper ganska kort. I och med införandet av NVG skapas en större handlingsfri-
het när det gäller val av alternativa landningsplatser vid en operation. Möjligheten till 
lufttankning medför att svenska flygförband kan lösa uppgifter med färre flygplan än 
vad som skulle behövas med flygplan utan lufttankningsförmåga. Den största bristen 
när det gäller JAS 39C responsförmåga är dess begränsade kapaciteten att bära varierad 
vapenlast. Denna begränsning kan under vissa uppdrag minska möjligheten till att kun-
na genomföra DFU på effektivaste sätt. 
 
I detta kapitel har JAS 39C förmåga att genomföra DFU analyserats. Kraven på förmå-
gor i det analysverktyg som togs fram i uppsatsens andra del har här ställts mot JAS 
39C och dess delsystem. Med detta har uppsatsens tredje och sista del avslutats och det 
är nu dags att övergå till det avslutande kapitlet där de inledningsvis ställda forsknings-
frågorna avses besvaras samt kompletteras med en avslutande diskussion. 
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5 Slutsatser och avslutande diskussion 
När vi nu står inför en ominriktning i Försvarsmakten mot ett insatsförsvar kommer för-
band och organisation att ställas inför nya utmaningar och uppgifter. För flygvapnet kan 
detta i vissa fall ställa till en del problem i och med att materielplanen är långsiktig och 
tiden från beslut om anskaffning till implementering av nya system ofta är lång. Detta är 
inte fallet med politiska målsättningar vilka kan vara mycket föränderliga och ändra in-
riktning från ett försvarsbeslut till ett annat. När den politiska inriktningen för Flygvap-
nets förmåga till internationella insatser nu även innefattar förmågan till flygunderstöd 
till Nordic Battle group, har då Flygvapnet med JAS 39C som verkanssystem möjlighet 
att genomföra direkt flygunderstöd i moderna internationella konflikter? 
 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera om JAS 39C, med tillhörande vapen-, 
sensor- och kommunikationssystem, uppfyller de krav som ställs på ett flygsystem vid 
genomförandet av DFU i en internationell insats. För att uppfylla detta syfte har jag ar-
betat fram ett analysinstrument med stöd av ett teoretiskt ramverk bestående av teorier, 
doktrin och moderna erfarenheter. Detta analysinstrument har därefter använts för att 
analysera JAS 39C förmåga till direkt flygunderstöd. De forskningsfrågor som jag har 
haft för avsikt att besvara i denna uppsats är: 
1. Vilka är de grundläggande förutsättningarna för effektivt genomförande av direkt 

flygunderstöd? 
2. Vilka möjligheter har det svenska flygvapnet, att med JAS 39C enligt gällande ma-

terielplan, genomföra direkt flygunderstöd år 2008? 
Jag kommer med stöd av det teoretiska ramverket, analysverktyget och den slutliga ana-
lysen nedan besvara dessa frågor. 

5.1 Grundläggande förutsättningarna för effektivt genomförande av 
DFU. 

Den beskrivning och analys av material vilken genomfördes i kapitel två visade på en 
omfattande bredd av erfarenheter om hur DFU har genomförts och kopplat till det vilka 
förutsättningar som ligger till grund för ett effektivt genomförande av DFU. Trots mate-
rialets bredd finns det i många fall en röd tråd att följa från militärteorins normativa sida 
till erfarenheter från nutida operationer. Ett problem som ibland uppstår när man söker 
efter svaret på en frågeställning som denna är att materialet i vissa fall kan uppvisa vissa 
tendensiösa inslag av allmänt tyckande och ogrundade slutsatser. För att komma förbi 
detta metodiska problem har jag sökt efter grundläggande förutsättningar som på ett el-
ler annat sätt går att återfinna i alla delar av det analyserade materialet. För att ytterliga-
re strukturera upp svaret på frågeställningen väljer jag här att dela upp de grundläggan-
de förutsättningarna som funnits ligga till grund för effektivt genomförande av DFU i 
moralrelaterade, konceptuella och fysiska förutsättningar. 
 
Moralrelaterade förutsättningar 
En av de viktigaste förutsättningar för en lyckad samverkan mellan mark och flygför-
band i samband med DFU är att alla inblandade parter har en gemensam värdegrund 
kopplat med en förståelse för varandras kulturer och synsätt. Detta kan bäst uppnås ge-
nom samövningar, gemensam utbildning och viss samlokalisering av ledningsförband. 
När det kommer till genomförandet av DFU i en skarp operation utgör det ömsesidiga 
förtroendet en viktig förutsättning för att moralen hos trupperna upprätthålls, även under 
svåra förhållanden där DFU kan spela en avgörande roll. Här är det viktigt att undvika 
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onödiga vådabekämpningar i samband med DFU eftersom detta på ett avgörande sätt 
kan försvaga moralen. Två grundläggande förutsättningar för att undvika vådabekämp-
ningar i samband med DFU är förmågan till precisionsbekämpning samt en god om-
världsuppfattning hos piloter och forward air controllers. 
 
Konceptuella förutsättningar 
För att lyckas genomföra samordnade insatser där flygförband understöder markförban-
dens operation med DFU bör samordning av både planering och ledning av insatserna 
ske på ett tidigt stadium. Denna samordning och ledning bör genomföras på både hög 
och framför allt lägre nivåer för att nå största möjliga effekt. Kopplat till detta utgör 
gemensamma och standardiserade planerings- och ordermallar en viktig förutsättning 
för att ett gemensamt förhållningssätt skall genomsyra denna planering. En viktig, och i 
många fall omdiskuterad förutsättning, är vikten av att skapa luftöverlägsenhet inför el-
ler i samband med genomförandet av DFU. Luftöverlägsenhet i någon form (total eller 
begränsad i tid och rum) är ofta en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra 
DFU i samverkan med markförband. Om det inte finns ett gemensamt förhållningssätt 
angående vikten av att kunna upprätthålla eller skapa luftöverlägsenhet är risken stor för 
onödiga missuppfattningar. 
 
Fysiska förutsättningar 
En viktig förutsättning för att genomföra DFU på ett effektivt sätt är tillgången på 
grundligt tränad och professionell personal. Denna förutsättning kan byggas upp i tre 
steg. Först och främst, skapa förståelse för strid och taktik i de olika arenorna genom en 
gemensam utbildning. Därefter bör personal och förband tillföras den tekniska utrust-
ning vilken krävs för att genomföra modern DFU. Slutligen måste man ge personalen 
möjlighet att öva upp och etablera en förmåga att hantera utrustningen på ett professio-
nellt sätt. När detta är genomfört finns möjlighet att gå vidare mot att uppfylla nästa 
förutsättning för ett effektivt genomförande av DFU, realistiska övningar där samverkan 
mellan flyg och markförband övas på alla nivåer och med alla berörda parter. Om dessa 
förutsättningar uppfylls ökar möjligheten att få ut full effekt av de moderna vapensy-
stem och andra tekniska utrustningar i samband med DFU. Detta samtidigt som risken 
för vådabekämpningar och collateral damage minskar. 
 
Under denna grupp av förutsättningar återfinns även de förutsättningar vilket ett mo-
dernt stridsflygplan bör uppfylla för att kunna genomföra effektivt DFU. I det material 
som jag bearbetat återfinns dessa förutsättningar framför allt i moderna erfarenheter och 
i den amerikanska RAND-rapporten. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett 
modernt stridsflygplan bör inneha förmågan till hög fart och svänghastighet, stor och 
lämpligt varierad vapenlast, precisionsbekämpningsförmåga, allväderskapacitet, god 
omvärldsuppfattning, lång operationstid, förmågan att skapa luftöverlägsenhet eller ver-
ka i en hotmiljö med fientligt luftförsvar samt kunna operera från små och enkla baser 
med bibehållen god responsförmåga. Om dessa förutsättningar är uppfyllda finns det 
goda möjligheter att stridsflygplanet, som en länk av många andra länkar i ”DFU-
kedjan”, kan genomföra sin del av insatsen på ett effektivt sätt. 
 
Sammanlagd värdering 
De slutsatser som jag ovan har presenterat bör användas på rätt sätt om förbanden skall 
få ut full effekt av det direkta flygunderstödet. Endast genom att kombinera och bygga 
upp teknik, taktik och organisation på ett ändamålsenligt sätt kan förutsättningarna för 
ett effektivt genomförande av DFU uppfyllas. Det finns en risk för att flygvapnet i ett 
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uppbyggnadsskede fokuserar på tekniken som presenterats under fysiska förutsättningar 
och glömmer bort att bygga upp en grundläggande taktisk och organisatorisk förmåga i 
enlighet med det som finns presenterat under moralrelaterade och konceptuella förut-
sättningar. Det är viktigt att bygga upp förmågan enligt följordningen organisation, tak-
tik och teknik om målsättningen är att skapa en effektiv och slagkraftig förmåga till 
DFU. Om man här istället vänder på ordningsföljden och först inriktar sig på teknik för 
att därefter ta fram lämplig taktik och organisation är risken stor för att den sammanlag-
da effekten och slagkraften i samband med genomförandet av DFU inte når önskad 
nivå. 

5.2 JAS 39C förmåga till att genomföra direkt flygunderstöd år 2008. 
Jag har i analysen av JAS 39C förmåga till genomförande av direkt flygunderstöd år 
2008 använt ett analysinstrument som huvudsakligen tar avstamp i de fysiska förutsätt-
ningarna för genomförandet av DFU. Detta innebär att jag här inte kommer att dra några 
slutsatser angående det svenska flygvapnets förmåga att uppfylla de tidigare presentera-
de moralrelaterade och konceptuella förutsättningar som ligger till grund för genomfö-
randet av DFU. Mina slutsatser grundar sig på antagandet att dessa förutsättningar här 
är uppfyllda. 
 
Svagheter 
JAS 39C har som vapenplattform en begränsad förmåga att bära vapenlast, den kan en-
dast bära fem ton vapen fördelat på åtta vapenbalkar. Detta innebär att JAS 39C har en 
begränsad vapenlast vid multirole-uppdrag där flygplanet förväntas ingå som en del av 
luftförsvaret med tilläggsuppgiften att understödja markförbanden med DFU. I och med 
att JAS 39C inte har förmåga att bära mer än två GBU-12 per flygplan minskar möjlig-
heten att slå mot flera mål, samtidigt ökar risken för att flygplanet och piloten får slut på 
precisionsvapen innan en DFU insats är slutförd. JAS 39C kan i realiteten använda sig 
av två olika vapentyper i samband med DFU, den laserstyrda bomben GBU-12 och au-
tomatkanonen. Denna begränsning kan under vissa uppdrag minska möjligheten att 
genomföra DFU på effektivaste sätt. JAS 39C har goda möjligheter att genomföra DFU 
i dag- och mörkerförhållanden, det finns dock ingen allväderskapacitet beroende på be-
gränsningar i sensor- och vapensystemen.  
 
JAS 39C har endast ett nationellt länksystem som kan användas för att utbyta informa-
tion flygplanen sinsemellan. Detta innebär att flygplanet ej kan överföra egenupptäckta 
mållägen eller annan information till andra länders förband på ett enkelt och effektivt 
sätt. Det finns inte heller någon möjlighet för forward air controllers att sända informa-
tion till flygplanet direkt via en digital radiolänk vilket medför att samverkan måste ske 
på tal via radio. Detta minskar möjligheten till snabba, precisa och effektiva insatser i 
samband med DFU. 
 
Styrkor 
JAS 39C har med sin flexibilitet till multirole-uppträdande goda möjligheter att skapa 
eller upprätthålla luftöverlägsenhet parallellt med en beredskap för att understödja 
markförbanden med DFU. Den lättöverskådliga informationspresentationen tillsammans 
med det integrerade beslutsstödet ger dessutom piloten en god omvärldsuppfattning vil-
ket ökar möjligheten till snabba och effektiva insatser med JAS 39C.  
 
JAS 39C har med sin lasermålutpekningskapsel och laserstyrda bomber mycket god 
förmåga till precisionsbekämpning. Denna förmåga kan därutöver kompletteras med 
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användandet av automatkanonen. Vapensystemet ger dessutom möjlighet att genomföra 
precisionsbekämpningar i samband med DFU från höjder upp till ungefär 5000 meter. 
Detta ger möjlighet till att verka i områden där det finns fientliga styrkor beväpnade 
med MANPADS och eldhandvapen med en relativt låg risk för egna förluster. Förmå-
gan till precisionsbekämpning kan dessutom bibehållas under mörker med stöd av 
NVG-utrustning och IR-pekare. 
 
JAS 39C har en god förmåga att verka från små baser med begränsad infrastruktur. Re-
aktionstiden från markberedskap till genomförandet av DFU är dessutom relativt kort. 
Möjligheten till lufttankning medför att flygförbanden kan lösa uppgifter med färre 
flygplan än vad som skulle behövas om flygplanen inte hade förmåga till lufttankning. 
 
Sammanlagd värdering 
För att ge en överskådlig bild över JAS 39C samlade förmåga till direkt flygunderstöd 
presenterar jag nedan en grafisk översikt av analysen: 
 
Figur 4: JAS 39C förmåga att genomföra DFU 
 
Delsystem/ 
Förmåga 

Plattform Kommunika-
tionssystem 

Sensorer vapensystem Samlad för-
måga 

Luftöverlägsenhet      

Verka i fientligt mark-
hot 

     

Omvärldsuppfattning      

Precisionsbekämpning      

Allväderskapacitet      

Responsförmåga      

Förklaring till figur 4. 
Bidrar ej till förmågan     Begränsad förmåga 
 
Bidrar delvis till förmågan     God förmåga 
 
Bidrar helt till förmågan     Mycket god förmåga 
 

Jag har ovan presenterat ett antal styrkor och svagheter som kan återfinnas hos JAS 39C 
i samband med genomförandet av DFU. Av de svagheter som har presenterats är det 
egentligen bara den begränsade allväderskapaciteten som har en avgörande inverkan på 
JAS 39C samlade förmåga till att genomföra effektiv DFU. Denna begränsning innebär 
att fienden ges möjlighet att utnyttja situationer med dålig väderlek till egen fördel ef-
tersom JAS 39C då inte har förmåga att understödja egna markförband. Den samman-
lagda förmågan till att genomföra DFU vägs dock till stor del upp av den goda förmå-
gan till precisionsbekämpning samt den goda responsförmågan. JAS 39C förmåga till 
att operera från små baser i direkt närhet till ett operationsområde är dessutom till vissa 
delar unik vilket ger en ökad operativ handlingsfrihet vid framtida utgångsbaseringar i 
samband med internationella insatser. 
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Baserat på mina tidigare presenterade slutsatser och den ovan grafiskt presenterade 
sammanställningen av analysen bedömer jag att JAS 39C, med gällande materielplan, 
har goda förutsättningar att genomföra direkt flygunderstöd år 2008. 
 

5.3 Avslutande diskussion 
Denna uppsats har visat att det går återfinna förutsättningar som ligger till grund för ef-
fektivt genomförande av DFU i såväl den moralrelaterade dimensionen som i den kon-
ceptuella och fysiska dimensionen. Analysen av JAS 39C förmåga att genomföra DFU 
inriktades huvudsakligen på att värdera flygplanets fysiska förutsättningar. Ur detta per-
spektiv bedöms JAS 39C inneha goda förutsättningar att genomföra direkt flygunder-
stöd år 2008. Frågan man kan ställa sig är vad som händer om detta forskningsresultat 
sätts in i ett större perspektiv. Om vi nu har ett stridsflygplan med goda förutsättningar 
att genomföra DFU vid moderna konflikter, uppfyller då också Försvarsmakten som 
organisation de moralrelaterade och konceptuella förutsättningar vilka ligger till grund 
för effektivt och säkert genomförande? Har vi i Försvarsmakten en förståelse för de oli-
ka vapenslagens kultur och synsätt? Genomför vi samövningar och utbildning med syfte 
att förbättra den skarpa samverkan mellan vapenslagen? Har vi ett gemensamt förhåll-
ningssätt och förståelse för hur striden förs i de olika arenorna? Finns tillgång till ge-
mensamma och standardiserade metoder och ordermallar när det gäller genomförandet 
av DFU? Dessa frågor har inte besvarats i denna uppsats, men förhoppningsvis har 
kopplingen mellan den fysiska förmågan och dessa frågeställningar förtydligats något. 
 
Det finns här finns två olika typer av fortsatt undersökning som skulle kunna vara moti-
verade. För det första, en forskning där det undersöks om dagens samövningar och ut-
bildning verkligen syftar till och lägger grunden för en förbättrad samverkan mellan va-
penslagen när det gäller uppdragstyper liknande DFU. För det andra, en undersökning 
med uppgift att granska om det finns gemensamma och standardiserad metoder och or-
dermallar som används vid genomförandet vid DFU. Här kan även dessa ordermallars 
och metodbeskrivningars tillgänglighetsgrad för soldater och officerare i den svenska 
Försvarsmakten undersökas. 
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