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Sammandrag: 
En viktig del av en nations säkerhetspolitiska ambition handlar om att skaffa sig handlingsutrymme. Detta görs gen-
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sättning, doktriner och resurser en samlad nettoeffekt, vilken utgör nationens möjliga militära strategi. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Den svenska försvarsmaktens uppgift under kalla kriget var tydlig och bör 
därmed ha varit enkel att beskriva och inrikta. Den strategiska tanken var att i 
det längsta avskräcka från en invasion och om en sådan trots allt kom skulle den 
avvärjas. Efter det att kalla kriget tagit slut har andra typer av hot än stormakts-
konfrontation uppstått. Terrorism, lågintensiva och långdragna konflikter samt 
ekonomisk brottslighet är nya hot som diskuteras. Risken med dessa hot anses 
vara att om de ej hanteras i tid kan de spridas till andra länder, där öka i 
omfattning, och slutligen hota nationer som förr präglats av ett relativt ohotat 
tillstånd. Med detta som bakgrund har den svenska säkerhetspolitiska utform-
ningen förändrats. För Försvarsmakten innebär detta bland annat att den måste 
öka sin förmåga till ett snabbt och flexibelt agerande, och detta inte bara inom 
Sverige, utan även på den internationella arenan. 
 
Efter att den gamla, etablerade, hotbilden upphört har Sverige tvingats ompröva 
och revidera den gamla försvarspolitiken. Det gamla förrådsställda invasions-
försvaret, med krav på lång förberedelse och omfattande övning, har med 
dagens säkerhetspolitiska omvärld ringa eller ingen funktion att fylla. Den sven-
ska Försvarsmakten omdanas därför nu mot en mer flexibel organisation där 
globala och stundom hastigt uppkomna situationer är dimensionerande. Samtid-
igt sker en säkerhetspolitisk utveckling där fler och fler nationer söker medlem-
skap i både North Atlantic Treaty Organisation (NATO)1 och Europeiska Unio-
nen (EU). Den säkerhetspolitiska arenan blir troligen med tiden mer komplex 
och dynamisk och ställer därmed större krav på vald säkerhetspolitisk 
utformning.  
 
En nations strategi på det globala planet består av ett antal olika maktmedel för 
att utöva påtryckning eller för att få sin vilja igenom. Ofta talar man om 
diplomatiska, psykologiska, militära och ekonomiska maktmedel.2 Till grund för 
en nations agerande ligger bland annat den säkerhetspolitiska utformningen. Då 
denna väl är fastställd och nationen hamnar i en situation där samtliga övriga 
maktmedel i samverkan nyttjas för att uppnå vad nationen strävar efter beskriver 
scenariot en situation där nationens grand strategy brukas3. Om denna grand 
strategy leder till en situation där endast militära maktmedel anses vara 
lösningen på situationen är den militära apparatens reella strategiska eller 
operativa effekt en sammanslagning av olika ingående delförmågor. De här 
ingående delförmågorna består i huvudsak av två delar. Den ena, som innehåller 
                                                 
1 Samtliga i uppsatsen förekommande förkortningar finns utskrivna i bilaga 2. 
2 Dessa fyra olika maktmedel används av den franske strategen André Beaufre  (André Beaufre, 
Modern strategi för fred och krig, Göteborg: Prisma, 2003). Det finns även andra sätt att 
benämna maktmedel. Sociologen Michael Mann anser även han att det finns fyra olika 
maktmedel. Han benämner dem dock som: ideologiska, ekonomiska, politiska och militära. 
(Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume I, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1986) Ytterligare ett sätt att hantera begreppet på är att nyttja den anglosaxiska förkort-
ningen D.I.M.E (Diplomatic, Information, Military, Economic). I denna uppsats har dock fort-
sättningsvis Beaufres tolkning nyttjats. 
3 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002. Stockholm: Försvarsmakten, 2002, s. 63 
(Hädanefter MSD) 
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frågor som är kopplade till bland annat doktriner och utbildning, kallas den 
mjuka delen. Den andra delen, som innehåller bland annat verkansförband och 
vapensystem, kallas för den substantiella delen. Till dessa två delar måste en 
politisk vilja med en tydligt uttalad målsättning knytas för att en militär opera-
tion skall vara möjlig. Dessa tre olika ingående element (politisk styrning med 
tydliga mål, doktriner med utbildning och substantiella delar) skapar tillsamm-
ans en sammantagen militär förmåga. Om något av de ingående elementen inte 
harmonierar med de övriga två kommer således den möjliga militära förmågan 
reduceras eller i värsta fall totalt utebli.  
 
Den svenska Försvarsmakten är, som ovan nämnts, sedan ett antal år under 
omdaning. Politiska ambitioner och doktriner är sedan en tid helt annorlunda än 
de som fanns under kalla kriget. Återstår att granska gör den tredje delen, den 
substantiella. Ett antal av de materielbeställningar som gjordes under kalla kriget 
är nu under leverans. En av dessa materielbeställningar är stridsflygsystemet 
JAS 39 Gripen. Beslut om införskaffande av detta materielsystem togs i och 
med 1982 års försvarsbeslut.4 Systemet är därmed i grunden utformat och 
kravställt under en tid då Sveriges militärpolitiska utformning var en produkt av 
det kalla kriget. Systemet bör således i grunden varit utformat för att fylla en 
uppgift som är ett rent derivat av den dåvarande säkerhetspolitiska utformning-
en. Detta innebär bland annat att systemet ursprungligen inte är utformat för att i 
samverkan med andra nationers flygsystem verka över främmande territorium. 
Systemet är vidare det omfångsrikaste och dyraste i den svenska försvars-
maktens och försvarsindustrins historia. Historiskt har systemet fram till år 1997 
kostat 84,6 miljarder kronor (1997 års penningvärde). Den därefter följande 
planeringsramen omfattar för åren 1997-2009 81,6 miljarder (2000 års penning-
värde).5 Detta innebär att om planeringsramen ej tvingas förändras har projektet 
vid år 2009 utgång sammantaget kostat omkring 166,2 miljarder kronor. Dessa 
uppgifter är dock svåra att fastställa och den egentliga summan mätt i dagens 
penningvärde är förmodligen, beroende bland annat på fluktuerande valuta-
kurser och den under perioden rådande inflationen eller deflationen, lägre. Den 
sammantagna ekonomiska ramen innebär dock att systemet för en nation med 
Sveriges storlek i grunden är en strategisk satsning, och då inte bara för det 
militära försvaret, utan för hela Sverige. Detta inte minst beroende på de nya 
kunskaper som systemutvecklingen ger de inblandade aktörerna. Kunskaper som 
därefter kan utnyttjas även i den civila industrin med exempelvis goda export-
möjligheter som konsekvens. 
 
Som en del i den nya säkerhetspolitiska utformningen ingår att tillsammans med 
andra EU medlemmar genomföra militära operationer. Dessa operationer inne-
bär många förändringar för den svenska Försvarsmakten och dess luftstridskraft-
er. Bland annat att skall Sverige från och med 1 januari år 2004 med 30 dagars 
beredskap kunna deltaga med stridsflyg i en gemensam militär aktion ledd av 
antingen EU eller NATO.6 Det förband som skall lösa denna uppgift kallas 

                                                 
4 Hans-Christian Cars, Claes Skoglund, och Kent Zetterberg, Svensk försvarspolitik under 
efterkrigstiden, Stockholm: Probus förlag, 1986, s. 16 
5 Jan Ahlgren, Anders Linnér och Lars Wigert, Faktaboken om Gripen, utgåva 5, Linköping: 
Industrigruppen JAS AB, 2002, s. 44-47 och Rapport från riksrevisionen, Material för miljarder 
- en granskning av försvarets materielförsörjning, Stockholm: Riksdagstryckeriet, 2004, s. 137 
6 http://www.f17.mil.se/article.php?id=7841, hämtat 2005-01-31 
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Swedish Air Force Rapid Reaction Unit JAS 39 (SwAFRAP JAS 39). Det flyg-
system förbandet skall nyttja vid en insats är JAS 39A7. Då detta system 
ursprungligen är framtaget för en uppgift kopplad till den gamla säkerhets-
politiska utformningen finns risken att det inte klarar av de uppgifter som den 
nya säkerhetspolitiska inriktningen och därtill följande krav ställer. Detta skulle 
kunna leda till att Försvarsmakten, trots att vi till EU anmält SwAFRAP JAS 39 
som ett registerförband, i praktiken har en starkt begränsad reell möjlighet att 
infria de löften gällande en internationell flyginsats som Sverige ställt ut. 

1.2 Syfte och frågställningar 
Mot bakgrund av ovanstående blir uppsatsens grundläggande problem om ett 
flygsystem, trots att det ursprungligen är projekterat mot uppgifter knutna till 
den gamla säkerhetspolitiska utformningen, klarar att uppfylla de krav som den 
nya säkerhetspolitiska utformningen ställer. Med denna övergripande problem-
formulering som grund blir syftet med uppsatsen att försöka utreda vilken reell 
effekt JAS 39A, som i grunden är utvecklad för en annan säkerhetspolitisk 
utformning, kan uppvisa i den nya säkerhetspolitiska dito. För att uppfylla upp-
satsens syfte blir forskningsfrågorna följande: 
 

1. Vilka skillnader finns gällande önskade förmågor för ett stridsflyg-
system som skall verka i den gamla respektive nya säkerhetspolitiska 
utformningen? 

2. Vilken substantiell förmåga har JAS 39A då det gäller att lösa de 
uppgifter som finns inom ramen för EU: s gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitik (ESFP)? 

1.3 Säkerhetspolitik: Definitioner och samband 
 

”Vi ser alltså att kriget inte bara är en politisk akt utan ett verkligt politiskt instrument, en 
fortsättning av den politiska dialogen, ett genomförande av denna med andra medel.”8 
 
Ovanstående är ett av Carl von Clausewitz9 kanske mest kända eller citerade 
budskap och ger oss en fingervisning om varför en nation över huvud taget 
behöver ha en militär förmåga. Citatet antyder också att kriget eller krigs-
handlingen, och därmed det militära maktmedlet, inte bör vara det första av en 
nations olika maktmedel som nyttjas. I modern tappning kan man hävda att då 
övriga maktmedel, nyttjade enskilt eller tillsammans, inte förmår uppnå det som 
önskas så är det militära maktmedlet att betrakta som ett sista alternativ. De 
tankar som presenteras i Clausewitz bok Om kriget är ursprungligen omkring 
200 år gamla och omfattar därmed ingenting som har med luftstridskrafter eller 
nyttjandet av luftarenan att göra. Här är detta faktum dock av mindre betydelse. 

                                                 
7 Beroende på vilken litteratur som läses kan denna bokstavskombination skrivas olika. Jag har i 
denna uppsats valt att skriva med mellanslag mellan ordet JAS och 39 samt att därefter lägga till 
bokstaven som visar vilken version som avses direkt efter siffrorna 39. Att detta sätt valts beror 
på att det nyttjas dels i Faktaboken om Gripen men även i de flesta av de publikationer Flygvap-
net gett ut. I uppsatsen står det dessutom stundom JAS 39A och stundom endast JAS 39. Då det 
står JAS 39A avses endast den versionen medan där det står JAS 39 avses systemet som helhet. 
8 Carl von Clausewitz, Om kriget (Mårtensson, Böhme och Johansson), Stockholm: Bonnier 
fakta bokförlag AB, 1991, s. 42 
9 Carl von Clausewitz (1780-1831): Preussisk general och militärteoretiker som fått stor 
betydelse för hur politiker och militärer har sett och ser på krigföring. 
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Det intressanta är egentligen hur det militära maktmedlet, tillsammans med 
övriga maktmedel, sammantaget kan ingå i en övergripande strategi.  
 
Detta avsnitt har, mot bakgrund av ovanstående, som målsättning att förklara 
innebörd och samband mellan de i uppsatsen senare förekommande termerna: 
grand strategy, nationell strategi, militär strategi, operativ nivå, taktisk nivå, 
försvarspolitik, säkerhetspolitik, handlingsutrymme, handlingsfrihet och möjlig 
militär strategi. Syftet med detta är att skapa en begreppsapparat som ger läsaren 
en tydlig bild av vad det är som avses då begreppen nyttjas i olika sammanhang 
samt att skapa förståelse för varför och i vilken kontext JAS 39 kan komma att 
nyttjas över främmande territorium.  

1.3.1 Definition av termen strategi 
För att kunna föra en fruktbar diskussion där exempelvis strategiska inriktningar 
och ambitioner ingår måste man först veta rent definitionsmässigt vad termen 
strategi innebär. Historiskt har många definitioner förekommit och ordet har 
under senare år blivit använt i olika sammanhang där det egentligen inte hör 
hemma. Det har helt enkelt gått inflation i att nyttja termen och en förklaring 
gällande hur termen skall betraktas i uppsatsen är därför nödvändig. 
 
Försvarsmakten har en egen definition och den lyder enligt nedan: 
 
”Plan eller förhållningssätt i form av mål, medel och metoder för hur tillgängliga resurser bör 
utvecklas, tillföras eller användas för att uppnå överordnade syften.”10 
 
En äldre (1929) definition som endast hanterar det militära maktmedlet kommer 
från den brittiske militärteoretikern Basil Liddel-Hart och lyder: 
 
”Konsten att fördela och nyttja militära medel på det sätt som bäst främjar statens politiska 
mål”11 
 
Lidell-Hart menade att militär strategi var underordnad en högre och mer 
omfattande strategi, grand strategy, syftande till att samordna en nations samt-
liga resurser mot de mål som var beslutade av den politiska processen. I Sverige 
har vi historiskt endast använt begreppet strategi i militära sammanhang. Vår 
nationella säkerhetsstrategi benämns därvidlag vanligen ”säkerhetspolitik” eller 
”säkerhets- och försvarspolitik”.12 
 
Den franske strategen Beaufre har däremot ett vidgat begrepp och har defini-
tionen: 
 
”…konsten att samordna maktmedlen för att uppnå de av politikerna uppsatta målen”13 
 
Ytterligare en mer övergripande förklaring av ordets innebörd kan återfinnas i 
olika källor och lyder i sin vidaste form: 
 
”Läran om sammanhanget mellan mål och medel”14 

                                                 
10 MSD, s. 61 
11 Sverre Diesen, Militær strategi, Oslo: Cappelen akademiska forlag, 2000, s. 17 (Hädanefter 
Diesen) 
12 MSD, s. 63 
13 André Beaufre, Modern strategi för fred och krig, Göteborg: Prisma, 2003, s. 21 (Hädanefter 
Beaufre) 
14 Diesen, s. 19 
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För att undvika att begreppets definition blir för omfattande och oprecist väljer 
jag här att dela upp begreppet i två olika nivåer på ett sätt liknade det Lidell-Hart 
gjort. Överst av dessa nivåer finns begreppet nationell strategi, som här är att 
likställa med den anglosaxiska termen grand strategy. Denna strategi består av 
en orkestrering och samverkan mellan en nations totala möjliga maktmedel i 
syfte att tillvarata nationens intressen. Under denna nivå befinner sig den 
militära strategin, som handlar om att via utnyttjandet av militära maktmedel 
uppnå politiska mål. Den militära strategin måste således utformas som en del 
av den nationella strategin och skall vara underlydande denna i händelse av 
inbördes intressekonflikter.15 Mot ovanstående bakgrund kan nu följande defini-
tioner göras: 
 
Nationell strategi:  
Samverkan mellan nationens samtliga disponibla maktmedel i syfte att uppnå 
nationens politiska målsättningar. 
 
Militär strategi:  
Samverkan mellan nationens disponibla militära resurser i syfte att uppnå 
nationens politiska målsättningar. 
 
Tittar man i litteraturen finns tydliga exempel på författare som haft liknande 
indelning men valt att benämna nivåerna olika. En av dessa är Beaufre som 
delade in begreppet i följande nivåer: 
 
Total strategi: 
Han hävdar att denna strategi ligger på regeringsplanet och har till syfte att: 
 
”…klarlägga den uppgift som tillkommer var och en av de skilda strategiska kategorierna och 
den samordning som skall ske mellan politiska, ekonomiska, diplomatiska och militära fakto-
rer”.16 
 
Allmän strategi: 
 
”Inom vart och ett av underordnade områdena har en allmän strategi (militär, politisk, ekonomi-
sk eller diplomatisk) till funktion att fördela och kombinera uppgifterna för de ifrågasatta aktion-
erna.”17 
 
Detta innebär att den allmänna militära strategin har i uppgift att efter bästa för-
måga samordna mark-, sjö- och luftoperationer. Om det under detta arbete sak-
nas en total strategi utvinns inte den fördel man annars skulle ha kunnat tillgodo-
göra sig om handlandet grundats på mer systematiserande förutsättningar, vilket 
en total strategi hade kunnat leverera.18 
 
Den avgörande skillnaden mellan de av mig presenterade definitionerna och de 
som Beaufre levererar är att jag valt att endast kalla den underliggande strategin 
för militär strategi. Om jag fullt ut nyttjat Beaufres begreppsapparat hade det 
naturligt funnits exempelvis en politisk- eller ekonomisk strategi. Då uppsatsen 
handlar om en möjlig militär strategi anser jag att min ursprungliga uppdelning 

                                                 
15 Diesen, s. 17 
16 Beaufre, s. 29-30 
17 Ibid. s. 30 
18 Ibid. s. 30 
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med därtill knutna definitioner kan stå kvar, möjligen med det tillägget att den 
via jämförelsen med Beaufre kan betraktas som kvalitetssäkrade. 

1.3.2 Beskrivning av krigföringens nivåer 
 

”Genomförandet av militär verksamhet kan delas in i fyra nivåer: politisk-  strategisk, militär-
strategisk, operativ och taktisk nivå. Verksamheten involverar personal från den högsta politiska 
ledningen till enskilda krigsmän längst fram i konfliktmiljöer. Det finns inga klart definierade 
gränser mellan nivåerna och ofta överlappar de varandra. Dessa nivåer utgör en hierarki i vilka 
mål, medel och metoder samordnas och där verksamheten på strategisk nivå är styrande för de 
lägre nivåerna. Det är den planerade effekten av krigföringen, det vill säga målet med verksam-
heten, som ytterst avgör på vilken nivå en enhet verkar.”19 
 

Beskrivning av de olika nivåerna: 
 
Nationell (politisk) strategisk nivå 
Nivån omfattar en samordning av en nations samtliga tillgängliga maktmedel. 
Detta för att uppnå nationella målsättningar. Här definieras den politiska stra-
tegin och dess målsättningar samt fastställs vilka medel och metoder som skall 
användas. Utformandet av denna strategi är förbehållen statsmakten och re-
geringen är nivåns huvudsakliga aktör.20 
 
Militärstrategisk nivå 
På denna nivå samordnas de militära maktmedlen med syfte att nå de över-
ordnade strategiska målsättningarna. Här klarläggs vilka militära resurser och 
metoder som skall nyttjas. Överbefälhavaren är ansvarig för att stridskrafter med 
rätt förmåga finns tillgängliga och är anpassade till övergripande nationella 
strategin.21 
 
Operativ nivå 
På denna nivå samordnas den taktiska verksamheten inom operationsområdet. 
Här klarläggs hur de tilldelade stridskrafterna skall nyttjas och samordnas för att 
de övergripande militärstrategiska målsättningarna skall uppnås. Operativa in-
satsledningen (OPIL) är på denna nivå en ledande svensk aktör.22 
 
Taktisk nivå 
Taktik omfattar samordning av taktisk verksamhet inom enskilda slag och 
mindre operationer. Här klarläggs målen utifrån den övergripande operativa 
målsättningen samtidigt som det fastställs hur respektive enhet skall nyttjas. Det 
är ytterst genom att stridskrafter uppnår taktiska avgöranden som det slutligen 
går att nå de uppsatta strategiska målsättningarna.23 
 
Helt avgörande för det slutliga resultatet är att det uppsatta målet är tydligt 
formulerat och fastställt. Vidare är det av stor vikt att de i kedjan ingående länk-
arna förstår bakgrunden till de uppsatta målen samt att stridskrafterna, via bland 
annat rätt materiel, har möjlighet att leverera den önskade effekten. Det finns en 
risk att den nationella strategiska nivån, framför allt i tider av snabb omvärlds-
förändring, byter strategi och målsättning och att de underliggande nivåerna inte 

                                                 
19 MSD, s. 69 
20 Ibid. 
21 Ibid. s. 70 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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hinner anpassa sig därtill, och därmed riskerar att inte kunna leverera den ön-
skade effekten. 

1.3.3 Policy och doktrin 
Efter att den politiska nivån beskrivit och uttalat den övergripande nationella 
strategin bryter Försvarsmakten ned denna i en doktrin. Denna doktrin beskriver 
försvarsmaktens militära strategi och anger mål, medel och metoder för en viss 
insats eller annan verksamhet. Kopplat till doktrinen finns ofta mer specifika 
policys som konkret uttrycker ambitionsnivåer och ansvarsförhållanden.24  
 
Varje strategis framgång beror på de olika omständigheter som för den aktuella 
situationen är unika. Politiska viljor och målsättningar, resurstillgång, geografisk 
plats, institutionella faktorer samt inte minst motståndarens agerande förändras 
ständigt, och har stort inflytande på de val av mål, medel och metoder som 
krävs. Detta innebär att då exempelvis en säkerhetspolitisk utformning ändras så 
förändras doktrinen eller policyn, och därmed också vår militära strategi.25 
 
Sammantaget skall, eller bör, doktrinen vara ett derivat av den valda säkerhets-
politiska utformningen och Försvarsmakten skall utformas därefter. Historiskt 
verkar detta i Sverige ha fungerat väl (se vidare avsnittet om efterkrigstidens 
säkerhetspolitiska utformning 2.1.1 och avsnittet som beskriver den svenska för-
svarsmaktens uppgifter under samma period 2.1.2) och man har utformat dok-
triner och Försvarsmakten samt dess uppgifter i linje med den då gällande säker-
hetspolitiska utformningen. 
 
Doktriner och policys samt dess innehåll kommer inte i denna undersökning att 
kritiskt granskas. De kommer däremot att stundom utgöra empiriskt underlag. 
För motiv till detta, se kapitlet 1.5, avgränsningar. 

1.3.4 Sammanhanget mellan säkerhetspolitik, försvarspolitik 
och strategi 
I ett anförande vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 21 januari 2003 
framförde försvarsminister Leni Björklund följande: 
 

”Svensk försvarspolitik är en internationell verksamhet. Det är en självklar följd av att vi är 
medlemmar i EU. …Jag vill poängtera att internationaliseringen av det svenska försvaret ska 
fortsätta. Den är en av de viktigaste bärande principerna. …De nationella resurser som ska 
finnas omedelbart gripbara i Sverige ska också kunna användas i internationella insatser, och 
omvänt.”26 
 
I motsvarande tal på årets (2005) konferens framfördes bland annat följande: 
 
”Deltagandet i internationell krishantering är en central del av svensk säkerhetspolitik. Insats-
erna ska bidra till global fred och säkerhet, vilket också kommer oss i Europa till del. Vi komm-
er successivt att öka vår förmåga att bidra med militära resurser i internationella insatser, ledda 
av FN, EU och Nato. Det gör att de internationella insatserna får stort genomslag när Försvars-
makten ska utrusta, rekrytera, utbilda, och öva.”27 
 

                                                 
24 MSD, s. 68 
25 Ibid. 
26 Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och Försvars rikskonferens, 2003-01-
21. Hämtat 2005-01-29 http://www.regeringen.se/sb/d/3214/a/6892 
27 Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och Försvars rikskonferens 2005-01-
18. Hämtat 2005-01-30 http://www.regeringen.se/sb/d/3214/a/37682 
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Dessa två citat är tydliga uttryck för den nya svenska säkerhetspolitiska utform-
ningen. De är dessutom att betrakta som målsättningar och/eller handlingsmön-
ster för den nationella strategin. Den politiska ambitionen är således att För-
svarsmakten skall kunna användas internationellt.  
 
I propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret kan följande läsas: 
 
”Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former vi själva väljer trygga en handlings-
frihet att, såsom enskild nation och i samverkan, kunna utveckla vårt samhälle. Vår säkerhets-
politik har både en nationell och en internationell dimension …” 
 
”Internationellt skall vi i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet … 
Med utgångspunkt i en bred syn på säkerhet formas säkerhetspolitikens båda dimensioner i ett 
kontinuerligt samspel mellan flertalet politikområden.” 28 
 
Denna text är ett exempel på de olika strategiska nivåer som tidigare presen-
terats. Regeringen talar även om en bred syn på säkerhet, vilket i detta fall torde 
handla om att beakta andra medel och hot än bara de rent militära. Av proposi-
tionen framgår även ”att den svenska försvarspolitiken skall stödja säkerhets-
politiken.”29 Detta innebär att försvarspolitik i Sverige är underordnad säker-
hetspolitik och således återigen stämmer väl med bilden av de olika nivåer som 
tidigare presenterats. I Sverige ser sammanhanget mellan säkerhetspolitik, för-
svarspolitik och strategi således ut på följande sätt: Sveriges övergripande säker-
hetspolitiska (och därmed strategiska) mål är att trygga nationell handlings-
frihet. För att nå detta mål används säkerhetspolitiken som ett medel. Säkerhets-
politiken har både en nationell och en internationell dimension och försvars-
politiken ingår som en del däri. 

1.3.5 Handlingsutrymme - handlingsfrihet 
I propositionen Fortsatt förnyelse av Försvarsmakten talas det om att trygga en 
handlingsfrihet. Detta är ett mycket centralt begrepp som stora delar av en 
nations nationella och militära strategi kretsar kring. Ytterligare en närbesläktad 
term är begreppet handlingsutrymme. Termerna kan vid första anblick verka 
väldigt lika men i detta sammanhang skiljer de sig. Då de olika maktmedlen via 
den nationella strategin verkat har en nation skapat sig ett handlingsutrymme. 
Detta handlingsutrymme varierar i omfång beroende på hur olika faktorer 
påverkar det. I det skapade handlingsutrymmet uppstår en handlingsfrihet och 
det är via handlingsfrihet som det uppstår möjligheter. I handlingsutrymmet kan 
en underliggande strategi verka, bland annat i syfte att säkra, eller om möjligt, 
öka detta handlingsutrymme. 

1.3.6 Nationell strategi nedbruten till en möjlig militär strategi 
En av de viktigaste strategiska målsättningarna för en nation är att skapa hand-
lingsutrymme och därmed handlingsfrihet. Detta handlingsutrymme är en pro-
dukt av ett antal olika faktorer. I de officiella dokument jag granskat framställs 
det ofta som att ett vidgat säkerhetsbegrepp eller en bred syn på säkerhet ligger 
till grund för den nya säkerhetspolitiska utformningen. Med detta menas att det 

                                                 
28 Regeringens proposition: Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10) Hämtat 2005-01-
30, http://www.regeringen.se/content/1/c4/34/40/35ccf80f.pdf, s. 9 
29 Ibid. s. 118 
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inte längre är endast det militära maktmedlet som skall nyttjas. De övriga, 
exempelvis diplomatiska eller ekonomiska maktmedel, skall tillsammans verka 
för att uppsatta mål skall nås.  
 
Då dessa olika maktmedel sätts att verka tillsammans i syfte att uppnå en 
övergripande nationell målsättning talar vi om landets nationella strategi. Ofta 
kan maktmedlen verka enskilt men i många fall är det effektivare att nyttja dem 
parallellt och orkestrerat. De tänkta eller nyttjade maktmedlen påverkas kontinu-
erligt av ett stort antal olika variabler. Exempel på variabler kan vara ekonomi, 
politik eller olika särintressen. Då vi talar om en nation kan dessa variabler vara 
av två olika typer. Den ena variabeln är av typen som påverkar nationen inifrån. 
En stat kan i grunden ha en önskad politisk inriktning men genom variabler som 
kommer inifrån nationen medges inte att önskad politik utövas. Detta beroende 
på att andra aktörer med egna nationella intressen påverkar vilka möjligheter en 
regim har att utöva den önskade politiken. Den reella nationella politiken som är 
möjlig blir därför en kompromiss mellan den önskade utformningen och de 
variabler som direkt eller indirekt har intressen i den förda politiken. Ett 
exempel på en sådan variabel med Sverige som utgångspunkt skulle kunna vara 
JAS 39 systemets utformning. Om det varit så att vi inte haft några 
försvarsindustriella intressen i projektet hade produkten förmodligen sett 
annorlunda ut. Ett alternativ till skulle kunna vara om Sverige inte haft en egen 
flygindustri. Vi hade då tvingats köpa ett system utomlands vilket inneburit att 
systemet och därmed dess möjliga förmåga sett annorlunda ut.  
 
Den andra typen av variabler är sådana som påverkar nationen utifrån. I analogi 
med de inre variablerna påverkas här de yttre på samma sätt. Denna gång 
kommer dock de påverkande variablerna från det internationella planet. Med 
JAS 39 som exempel kan man tänka sig att den amerikanska vapenindustrin valt 
att inte exportera några komponenter till Sverige. Detta hade troligen lett till att 
plattformen sett annorlunda ut och att systemets möjliga förmåga även från detta 
håll påverkats.  
 
Den sammantagna, under påverkan av både inre och yttre variabler, effekt som 
alla sammanslagna maktmedel utvecklar skapar ett handlingsutrymme vari den 
möjliga nationella strategin finns. Denna effekt kan definieras som en nations 
säkerhetspolitiska nettoeffekt. Detta ur ett perspektiv gällande ett lands inre och 
yttre agerande i alla tänkbara hänseenden.30  
 
För att en militär operation skall påbörjas måste det finnas en av den nationella 
och militärstrategiska nivån fastställd strategisk målsättning. Därtill skall ett 
tydligt uppdrag med ett önskat slutläge kopplas. Dessa faktorer kallas här för 
målsättning. Då målsättningen är fastställd bryter Försvarsmakten via doktriner 
och policys ned uppdraget till en militärstrategisk och/eller operativ nivå. På 
denna nivå ingår även exempelvis övningar som legat i linje med den fastställda 
doktrinen. Till detta skall sedan kopplas de substantiella faktorerna, där för-
banden och deras materiel återfinns. Dessa tre faktorer bildar inom ramen för det 
nationella handlingsutrymmet en möjlig militär strategi. Den samlade effekt de 
faktorer som ingår i den möjliga militära strategin levererar är, efter påverkan av 

                                                 
30 Avsnittet bygger på ett resonemang som presenteras i: Nils Andrén, Säkerhetspolitik, analyser 
och tillämpningar, Stockholm: Norstedts Juridik, 2002, s. 30-36 
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de inre och yttre variabler, den samlade nettoeffekten av nationens militära 
maktmedel.  
 
Sammantaget består alltså en teoretiskt möjlig militär effekt av tre olika 
ingående parametrar. Dessa är: 
 

• En målsättning från nationens ledning och den nationella strategins nivå. 
• En doktrin som beskriver hur Försvarsmakten övergripande avser han-

tera den nationella och militära strategin. 
• Substantiella faktorer och resurser som medger ett lösande av de upp-

gifter som nedbrutet hamnar som uppgifter hos förbanden på operativ 
och taktisk nivå. 

 
Om ovanstående grafiskt visualiseras via boxar blir bilden enligt figur 1.31 
 
Figur 1 
 
 
Under efterkrigstiden fanns en relativt tydlig hotbild och förutsättningarna för en 
i Sverige tydlig målsättning bör därmed ha varit goda. Denna var i så fall ned-
bruten i en doktrin som var helt anpassad efter den säkerhetspolitiska utform-
ning den nationella och därtill kopplade militära strategin hade beslutat om. 
Därtill införskaffades de substantiella resurserna med ett tydligt syfte, de skulle 
vara verktyg vid lösandet av de uppgifter den operativa och taktiska nivån erhöll 
från den politiska målsättningen och doktrinen. Dessa tre olika områden, boxar, 
skulle sedan tillsammans producera ett så stort handlingsutrymme och därmed 
möjlig militär strategi som möjligt. Om hela denna process och de däri ingående 
parametrarna hade hanterats på ett effektivt sätt torde resultatet blivit liknande 
det som visas i figur 2. 
 
 
Figur 2 
 
 
 
 
Med detta resonemang som bakgrund är målsättningen att de olika boxarna via 
en samklangseffekt skall ha så stor överlappande yta som möjligt. Naturligtvis 
hade det bästa varit om boxarna legat till 100 % över varandra, vilket inneburit 
en maximal sammantagen effekt. Hur det såg ut i verkligheten vid det kalla 
krigets slut är svårt att sia om. Det fanns i grunden dock goda förutsättningar för 
att den möjliga militära effekten och den därtill knutna strategin skulle ha 
kunnat leverera en god nettoeffekt. 
 
Sedan ett antal år tillbaka är den svenska säkerhetspolitiska utformningen helt 
annorlunda än vad den var under det kalla kriget. Innehållet i den box som av-
handlar den militära strategins målsättningar ser idag helt annorlunda ut (se 
avsnitt 2.2.2). Vad gäller innehållet i boxen som hanterar doktriner så kommer 
den inte hanteras i denna uppsats. Det bör dock finnas goda förutsättningar för 

                                                 
31 Observera att boxarna inte på något sätt är viktade mot varandra. Syftet med boxarna är endast 
att visualisera mitt resonemang. 
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att den svenska doktrinen är anpassad till den nya säkerhetspolitiska utform-
ningen och att den således till stor del överlappar boxen innehållande mål-
sättningen. Kvar att analysera blir den substantiella boxen. I denna uppsats är 
JAS 39 det system som får representera den substantiella faktorn. Anledningen 
till just detta preciseras under rubriken avgränsningar (1.5). Om systemet inte 
anpassats någonting sedan det ursprungligen projekterades skulle förhållandet 
mellan boxarna eventuellt kunna se ut enligt nedan: 
 
Figur 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om JAS 39 systemet däremot under de senare åren utsatts för en revidering och 
därmed anpassats till den nya säkerhetspolitiska utformning systemet skall 
kunna verka i finns möjligheten att överlappningen, och den därmed möjliga 
militära strategin, är betydligt större. 

1.4 Teorianknytning och metod 
Under uppsatsens olika skeden kommer två olika teorianknytningar samt en 
metod att nyttjas.  
 
I stycke 2.1, där jag presenterar den svenska säkerhetspolitiska utformningen, 
kommer jag att nyttja det analysschema som Olof Kronvall nyttjat i sin 
avhandling Den bräckliga barriären. Tidigare har detta schema nyttjats av 
Wilhelm Agrell i avhandlingen Alliansfrihet och atombomber. Analysschemat 
kommer ursprungligen från den forskning Katarina Brodin genomfört avseende 
utrikespolitiska doktriner. Grunden till detta analysverktyg är teorier om att de 
som utformar säkerhetspolitiken tolkar och uppfattar sin omvärld på olika sätt, 
vilket får konsekvenser för hur politiken sedan blir i praktiken. Både Brodins 
forskning och Agrells schema bygger på en forskningstradition där individers 
och gruppers tolkning av en situation förklarar ett säkerhetspolitiskt agerande.32 
 
Agrells schema innehåller tre olika föreställningar som påverkar beslutsfattarna i 
deras bedömningar och agerande. Dessa är:33 
 

• Världsbilder, det vill säga föreställningar om den internationella miljön. 
• Hotbilder, det vill säga föreställningar om hur det ur denna miljö kan 

uppkomma konflikter och hur dessa kan beröra det egna landet och dess 
intressen. 

• Handlingsmönster, för hur landet bör motverka dessa hot och främja sina 
intressen. 

 
Då det gäller att granska ett stridsflygsystem och dess egenskaper finns i grun-
den de vedertagna basfunktionerna.34 Dessa funktioner täcker hela bredden av 
                                                 
32 Olof Kronvall, Den bräckliga barriären, Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962, 
Stockholm: Försvarshögskolan, 2003, s. 54-55 
33 Ibid. s. 55 
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önskvärda förbandsegenskaper. Här skulle de dock behöva kompletteras och 
utvecklas för att på lättare sätt kunna dra slutsatser ovanför den taktiska och 
operativa nivån. Ytterligare ett alternativ hade varit de förmågor som återfinns i 
boken Doktrin för luftoperationer.35Att dessa förmågor valdes bort beror till stor 
del på att de ur denna uppsats perspektiv är för generella. De innefattar även 
andra faktorer än de substantiella och detta sammantaget gör att de därför här 
kan uteslutas. De kriterier för jämförelse av system och/eller förband för inter-
nationella insatser som används vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) 
Försvarsanalys framstår som ett mer lämpligt verktyg. De innefattar samma 
egenskaper som basfunktionerna men medger en bredare undersökning och är 
också utformade som slutsatser. Kriterierna är följande:36 
 
• Kostnader 
• Personalstyrka 
• Beredskapsnivå (avser hur snabbt förbandet kan vara på plats) 
• Räckvidd/uthållighet 
• Förmåga till självständigt uppträdande 
• Användbarhet (avser här vilken verkan som kan levereras) 
• Risknivå 
• Interoperabilitet37 och förmåga till ”jointness” (med andra nationer) 
• Unikhet 
• Ansträngning 
• Vilja/trovärdighet att sätta in det som utlovats (hur ”uppblåsta” är bidragen?) 
 
Några av kriterierna berör inte själva systemet i just den här avhandlade kon-
texten och har därför sorterats bort. Hit hör kostnader som i grunden är en viktig 
parameter. I denna uppsats granskas dock bara vad som är levererat och därmed 
har den ekonomiska värderingen gjorts i ett tidigare skede. Vad gäller personal-
styrka så avser uppsatsen endast granska den effekt som substantiella delen 
kopplat till en säkerhetspolitisk utformning kan ge. Personal är alltid en viktig 
faktor men i denna uppsats berörs den inte specifikt på det sätt som FOI 
ursprungligen menar och kriteriet sorteras således bort. Beredskapsnivå och hur 
snabbt förbandet kan vara på plats beror till största del på vilken beredskapsgrad 
Försvarsmakten eller den politiska nivån valt att hålla förbandet i. I denna 
uppsats granskas dock ej denna parameter då det inte är själva flygsystemet som 
är gränssättande för hur snabbt ett förband kan lösa en uppgift efter beslut om 
insättande. Unikhet är en parameter som i vissa sammanhang skulle kunna vara 
viktig. Ett sådant fall skulle kunna vara om JAS 39A i egenskap av swingrole-
plattform38 medger möjligheter som den är ensam om. För att jag skall kunna 
                                                                                                                                   
34 Verkan, rörlighet, skydd, underrättelser, uthållighet och ledning. MSD, s. 70 
35 De svenska luftstridskrafternas grundläggande förmågor är: Kontroll av luftrummet (beskriver 
grad av handlingsfrihet), verkansförmåga, insatsförmåga och verkan på informationsarenan. 
Doktrin för luftoperationer (2004), s. 135 
36 Intervju 2005-02-09 med forskningsledare Pär Eriksson, FOI Försvarsanalys, Stockholm. 
37 Interoperabilitet: ”The ability to operate in synergy in the execussion of assigned tasks”. 
NATO:s och därmed i detta även fall EU: s definition.  
Hämtat 2005-03-17 http://www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap6.htm, s. 2-I-6 
38 Swingrole: Flygplanssystem konstruerat för att kunna byta roll i luften under pågående 
uppdrag, gränssättande är flygplanets utrustning, beväpning och pilotens utbildningsståndpunkt. 
Exempelvis kan plattformen inleda uppdraget med spaningsuppgifter för att därefter växla roll 
och ingå i luftförsvaret. Antalet rollväxlingar under uppdraget är inte begränsat utan påverkas 
endast av kvarvarande last.  
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veta om unikhet verkligen föreligger måste de andra plattformar som skall 
deltaga i avsedd operation granskas, vilket utrymmet här ej medger. 
Ansträngning är en parameter som då det gäller flygsystem är mycket diffus och 
svårvärderad. Risken finns att man på grund av termens innebörd i detta 
sammanhang lämnar en mycket oklar analys som i slutändan inte tillför någon-
ting. Av detta skäl utesluts parametern i denna uppsats. Avslutningsvis hade kri-
teriet Vilja/trovärdighet att sätta in det som utlovas varit mycket intressant att 
granska. I denna uppsats passar kriteriet dock inte in. Detta beroende på att frå-
geställningen som är kopplad till kriteriet handlar om marknadsföring eller pro-
paganda och således ej berör den substantiella förmågan. Övriga kriterier är i 
grunden användbara men behöver justeras något för att passa in på ett flygsys-
tem som skall verka i en internationell kontext. Dessa kriterier redovisas i tabell 
1. I tabellen framgår även vad de olika kriterierna i detta sammanhang represen-
terar och vilka frågor kriteriet skall besvara. 
 
Tabell 1 
Kriterium Frågeställningar 
Räckvidd/uthållighet Vilka krav/önskemål ställs på systemets räckvidd? 

Vilka krav/önskemål ställs på systemets uthållighet (tid i luften)? 
Förmåga till själv-
ständigt uppträdande 

Vilka krav/önskemål ställs på systemets förmåga att operera utan 
allierad för att därmed självständigt kunna lösa uppgifter enligt krav? 

Användbarhet Vilka krav/önskemål ställs på systemet då det gäller beväpning för att 
kunna leverera verkan inom de olika uppdragstyperna? 
Vilka krav/önskemål ställs på systemet då det gäller att kunna verka 
över hela konfliktskalan? 

Risknivå Vilka krav/önskemål ställs på systemet då det skall verka i avsedd 
miljö utan att den risk systemet utsätts för blir för stor? 

Interoperabilitet och 
förmåga till 
”jointness” 

Vilka krav/önskemål ställs på systemet gällande den interoperabla 
förmågan? 
Vilka krav/önskemål ställs på systemet då det gäller förmåga att kunna 
samverka med andra försvarsgrenar? 

 
Metod 
Den vetenskapliga metod som på bästa sätt svarar mot undersökningens syfte är 
att granska de valda texterna med verktyget kvalitativ textanalys vilket enligt 
Metodpraktikan: 
 
”…går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av texternas delar, 
helhet och den kontext vari den ingår”39  
 
Detta är en metod som hjälper forskaren att finna det innehåll i texten som ligger 
dolt under ytan.40

 Det analytiska och teoretiska ramverket för denna under-
sökning granskas tillsammans med det empiriska materialet för att finna svar på 
uppsatsens övergripande två frågeställningar. 

1.5 Avgränsningar 
Jag granskar tiden efter andra världskrigets slut och fram till och med juni år 
2004 då jag undersöker Sveriges säkerhetspolitiska utformning. Anledningen till 
att jag börjar granskningen så tidigt som 1945 är att det är åren efter andra 
världskrigets slut som Sverige skapar den säkerhetspolitiska utformningen som 

                                                 
39 P Esiasson, M Gilljam, H Oscarsson och L Wängnerud, Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle individ och marknad, Stockholm: Norstedts Juridik AB, Andra upplagan, 2003, s. 233 
40 Ibid. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 16(66) 
 
sedan, med små förändringar, skulle komma att gälla under hela efterkrigstiden 
och fram till kalla krigets slut. Att jag slutar granskningen juni år 2004 beror på 
att det material som fanns tillgängligt då uppsatsen påbörjades sträckte sig till 
denna tidpunkt. 
 
Då jag undersöker krav på ett stridsflygsystem i den gamla säkerhetspolitiska 
utformningen tas 1980/1990-talet som utgångspunkt. Detta då det är under 
denna period som riksdagen fattar beslut om att införskaffa JAS 39 systemet. 
Dessutom kravställs systemet under denna period. 
 
Jag väljer att granska de förmågor JAS 39A har det datumet systemet skall 
kunna ingå i SwAFRAP JAS 39. Detta innebär att tidpunkten för mätning är 
2004-01-01. Motivet till detta är att uppsatsen till stor del handlar om internatio-
nella operationer och att SwAFRAP JAS 39 är det enda stridsflygsystem som 
Sverige idag anmält till EU som ett registerförband. Vidare vill jag att uppsatsen 
skall vara så aktuell som möjligt. 
 
Gällande möjlig militär strategi granskar jag bara JAS 39A systemet. Anled-
ningen till detta är flera. Bland annat kan nämnas att det är mitt kompetens-
område samt att västvärlden enligt mitt sätt att se det i större utsträckning än förr 
uppvisar en ovilja att sätta in marktrupp i ett tidigt skede av en konflikt. Detta 
bland annat beroende på den höga risknivån en konflikt inledningsvis kan 
uppvisa. Ett tydligt alternativ till marktrupp är ofta en flygburen förmåga. Att 
JAS 39 systemet är det enskilt mest kostnadsdrivande materielprojekt i försvars-
maktens historia gör det ytterligare intressantare att granska.  
 
Jag granskar bara de uppgifter som idag är ställda inom ramen för den nya 
säkerhetspolitiska utformningen och ESFP. I detta fall innebär det att uppsatsen 
endast avhandlar de uppgifter JAS 39A kan komma att få då det sätts in i en 
operation ledd av det gemensamma försvarssamarbete som idag existerar. 
 
Då jag diskuterar kring strategi- och ”boxbegreppet” utgår jag bara från den för-
måga systemet kan uppvisa rent substantiellt. Personalens förmåga, vilken tid 
som lagts på att öva och samträna samt de konceptuella faktorerna (doktrin och 
policy) avhandlas ej här på grund av det begränsade utrymmet. Stor samklang 
mellan den nya säkerhetspolitiska utformningen och den därtill nedbrutna dok-
trinen antas dock finnas. 
 
Då denna uppsats skrivs har ett flertal länder valt att köpa eller leasa JAS 39 
systemet. Bland annat har Ungern valt att leasa 12 ensitsiga och 2 tvåsitsiga 
plattformar.41 Den version som Ungrarna leasar kommer vid leverans att till stor 
del vara annorlunda jämfört med de plattformar SwAFRAP JAS 39 skall nyttja 
om de blir insatta. För att ej tvingas granska flera nationers säkerhetspolitiska 
utformning och därtill knutna system väljer jag att endast granska den version 
som skall nyttjas av SwaFRAP JAS 39. 
 

1.6 Material 
Uppsatsen har delats upp i tre olika nivåer. Den första nivån handlar om en na-
tions övergripande strategi och den därtill kopplade säkerhetspolitisiska utform-

                                                 
41 http://www.fmv.se/WmTemplates/page.aspx?id=612 Hämtat 2005-01-31 
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ningen. Den andra nivån handlar om den valda strategin nedbruten till uppgifter 
till försvarsmakten och luftstridskrafterna. Den sista nivån avhandlar de substan-
tiella förutsättningarna det granskade systemet har för att kunna leverera den 
önskade operativa och eller strategiska effekten. Detta innebär att material från 
alla tre olika nivåerna måste granskas för att hela resonemanget skall hänga ihop 
och gå att följa. Materialet har valts för att graden av spårbarhet mellan de olika 
nivåerna skall kunna vara hög. 
 
Gällande materialet för den första nivån, övergripande strategi och den därtill 
kopplade säkerhetspolitiska utformningen, kan det indelas i tre olika delar. Till 
den del som ligger till grund för att beskriva sammanhanget mellan säkerhets-
politik, försvarspolitik och strategi har i huvudsak material från undervisning vid 
Försvarshögskolan nyttjats. I syfte att applicera den svenska säkerhetspolitiska 
utformningen på de presenterade teorierna har det dock kompletterats med mat-
erial från regeringen. Till den del som beskriver den gamla säkerhetspolitiska 
utformningen har i huvudsak forskarbearbetat material använts. Anledningen till 
detta är att forskningsläget på just denna punkt är att betrakta som gott. Detta 
innebär dock att mycket av den empiri som hämtats från detta material här har 
komprimerats och att vissa fotnoter refererar till större stycken eller flera sidor. 
En del av materialet är dessutom hämtat ur publikationer utgivna av Försvars-
makten under 1980-talet. Till delen som beskriver den nya säkerhetspolitiska 
utformningen har förstahandskällor med i huvudsak publikationer från regering-
en legat som grund. Anledningen till att jag här ej nyttjat forskarbearbetat 
material är att forskningsläget ej medgett detta.  
 
Materialet till den andra nivån, uppgifter till Försvarsmakten och luftstrids-
krafterna, kommer till stor del från doktriner. Detta för att dessa bör vara rena 
derivat av den valda säkerhetspolitiska utformningen och således bör kunna 
uppvisa en god spårbarhet till den valda nationella och militära strategin. Dess-
utom har material från förvarsledningen och statsmakten använts för att ytter-
ligare belysa kopplingen mellan de olika nivåerna. För att kunna visa vilka upp-
gifter som idag är aktuella inom ramen för lösandet av internationella opera-
tioner samt vilka önskemål som EU presenterat har jag nyttjat intervjuer.  
 
Till den sista nivån, den substantiella, har i huvudsak doktriner och NATO-
dokument legat som grund. Detta för att de på ett tydligt sätt åskådliggör vilka 
uppgifter ett stridsflygsystem som skall verka i en internationell operation kan 
få. Ur detta kan man därefter härleda vilka krav och önskemål gällande system-
ets förmåga som rent substantiellt ställs på det avsedda stridsflygsystemet. An-
ledningen till att uppgifterna måste härledas är att några dokument som beskriv-
er den önskade förmågan i dagsläget inte går att uppbåda. För att kunna påvisa 
hur det granskade systemet har möjlighet att uppfylla de ställda kraven och 
önskemålen har intervjuer och material utgivet av försvarsledningen använts. 
 
De källor som kommer från statsmakten är primärkällor42. Dessa offentliga do-
kument är utgivna av regeringen, departement, försvarsberedningen och För-
svarsmakten och bör således betraktas som fria från tendens. Merparten av dessa 
källor är dessutom hämtade i relativt nära anslutning till det valda mättillfället 
och uppfyller således närhetskriteriet. 
 

                                                 
42 Primärkällor: källor som är obearbetade 
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Det forskarbearbetade materialet som nyttjats måste betraktas som sekundär-
källor43. De sekundärkällor som här nyttjas är sådana som används vid under-
visning och som referenslitteratur vid Försvarshögskolan. 
 
De intervjuer jag genomfört i underökningssyfte är gjorda med två kategorier av 
officerare. Den ena kategorin arbetar med att anskaffa materiel till det granskade 
systemet och den andra kategorin är operatörer som vid en eventuell internatio-
nell insats skall använda det granskade systemet. Gemensamt för bägge katego-
rier är att de har en tydlig koppling till den avhandlade problematiken. Ett möj-
ligt problem skulle kunna vara att intervjuobjekten är bekanta med mig sedan 
tidigare och att tendenskriteriet därför skulle kunna ifrågasättas. För att elimi-
nera denna risk har jag ställt samma frågor till intervjuobjekten i syfte att se om 
svaren skiljer. Om så varit fallet hade jag bett personen utveckla sitt svar för att 
se var skillnaden fanns och därefter försökt eliminera eventuella tillrättalagda 
svar. Detta scenario inträffade dock inte och jag utgår därför från att tendens-
kriteriet är uppfyllt. Gällande vissa fakta angående jaktflyget har jag använt mig 
själv som källa. Detta då jag arbetat med jaktflygsystem i ca 15 år.44 

1.7 Tidigare forskning 
Någon uppenbar tidigare forskning att passa in denna uppsats i har ej stått att 
finna. Däremot finns en stor mängd av böcker och avhandlingar av olika slag 
skrivna på närbesläktade områden. 
 
Gällande användandet av militära maktmedel i en strategisk kontext finns flera 
avhandlingar skrivna. Thomas Schelling har skrivit en bok som redogör för sam-
bandet mellan användningen av väpnad styrka och de mål som aktören genom 
detta instrument önskar uppnå.45 Forskaren Peter Viggo Jakobsen har med stöd 
av bland annat Schelling beskrivit vilka framgångsfaktorer som, inom ramen för 
tvångsmakt, finns gällande nyttjandet av väpnad styrka som ett säkerhetspoli-
tiskt instrument.46 Om Sverige och utnyttjandet av väpnad styrka som säkerhets-
politiskt instrument i historiskt perspektiv har forskaren Magnus Petersson skri-
vit.47 Dessa avhandlingar nämns här då de är exempel på alster som på strategisk 
nivå forskningsmässigt stundom tangerar denna uppsats. 
 
Försvarets Forsknings Anstalt (FOA)48 har skrivit en avhandling om den då nya 
tidens internationella insatser och vilka motiv en stat eller organisation kan ha 
för att ingripa i en konflikt. I avhandlingen har forskarna bland annat beskrivit 
skillnaden mellan internationella insatser tidsmässigt uppdelade i perioder som 
här motsvaras av den gamla respektive nya säkerhetspolitiska utformningen.49 

                                                 
43 Sekundärkällor: material som är bearbetat och som hämtar referenser från annat material. 
44 Författaren har flugit ca 1150 timmar JA 37 samt även verkat på en jaktdivision och där varit 
divisionschef under ca tre år. 
45 Thomas Schelling, Arms and influence, London: Yale University Press, 1966 
46 Peter Viggo Jakobssen, Western use of coercive diplomacy after the cold war, New York: 
Palgrave Macmillan, 2002 
47 Magnus Petersson, “Break glass only in case of war”, Oslo: Tidskrigt Institutt for 
forsvarsstudier nr 5/02, Artikel om användandet av Försvarsmakten vid en säkerhetspolitisk kris, 
2002 
48 FOA har bytt namn och heter idag Totalförsvarets Forsknings Institut (FOI) 
49 Niklas Granholm, Frode H. Omang och Inge Tjöstheim, Ordning eller kaos?, Stockholm: 
FOA rapport, 1995 
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Detta innebär att denna avhandling berör denna uppsats gällande synsättet på 
internationella insatser, både i dåtid och i nutid. 
 
Wilhelm Agrell har skrivit en bok som handlar om varför Försvarsmakten stän-
digt misslyckas med att uppnå tydligt fastställda, accepterade och rimliga mål. 
Han påpekar även problemet med att anpassa försvaret till nya förutsättningar. 
Som en orsak till detta nämns bland annat olika särintressen där försvarsindu-
strin pekas ut som ett. Han menar också att gamla materielbeställningar påverkar 
försvaret och att oförmågan att svara upp mot de politiska målen verkar bestå.50 
Denna bok anser jag berör denna uppsats ur flera perspektiv. Exempelvis kan 
försvarsindustrin här klassificeras som en inre variabel som därmed tydligt kan 
påverka den slutliga militära nettoeffekten. 
 
Då det gäller att sätta ett tekniskt sofistikerat system i en strategisk kontext är 
den tidigare forskningen mindre omfångsrik. Håkan Karlsson beskriver i sin 
doktorsavhandling hur det kontroversiella amerikanska MX programmet utveck-
lades och på vilket sätt denna mycket kostsamma strategiska satsning påverkade 
USA. Han beskriver även hur systemet misslyckades med att uppfylla vissa av 
de högt uppsatta förväntningarna och hur det tekniskt utformades för att stärka 
det amerikanska flygvapnets position jämfört med andra försvarsgrenar. Den 
politiska processen bakom systemet har även en stor vikt i avhandlingen.51 
Avhandling nämns här då den beskriver hur inre variabler kan påverka ett 
komplicerat tekniskt system som dessutom är en strategisk satsning för nationen. 
 
Ashton Carter och David N. Schwartz har sammanställt en studie om hur ett 
system för strategiskt försvar mot interkontinentala kryssningsmissiler, Ballistic 
Missile Defense (BMD), kan utformas. I studien har åtta olika forskare och stra-
teger skrivit och avhandlingen granskar de strategiska, tekniska och politiska 
frågeställningarna som kan kopplas till detta system. Studien är sammanställd 
under kalla kriget och systemet var avsett för att bekämpa anflygande kärn-
vapenbärande interkontinentala missiler. 52 Studien avhandlar ett strategiskt sy-
stem satt i en politisk kontext och berör således denna uppsats. 
 

Denna uppsats verkar mot bakgrund av ovanstående fylla ett tomrum. Detta 
gällande forskning där den moderna internationella insatsen som säkerhetspo-
litiskt instrument ställs mot ett flygsystem som, under påverkan av inre och yttre 
variabler, är framtaget mot en gammal säkerhetspolitisk utformning.  

1.8 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 ett tecknande av ett teoretiskt 
ramverk. Ramverket beskriver den svenska säkerhetspolitiska utformningen 
med en av de teorianknytningar som presenteras i avsnitt 1.4 (teorianknytning 
och metod) som grund. Därefter bryts den säkerhetspolitiska utformningen ned i 
uppgifter till Försvarsmakten och Flygvapnet. Denna process görs två gånger. 
En gång för tiden mellan andra världskrigets slut och fram till kalla krigets slut 
och en andra gång för tiden från kalla krigets slut fram till den idag gällande 
                                                 
50 Wilhelm Agrell, Det välorganiserade nederlaget, Stockholm: Ordfronts förlag, 1990 
51 Håkan Karlsson, Bureaucratic Politics and Weapons Acquisition – The Case of the MX ICBM 
Program, Stockholm: Department of political science, Stockholm university, 2002 
52 Ashton Carter och David N. Schwartz, Ballistic Missile Defense, Washington D.C: The 
Brookings Institution, 1984 
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säkerhetspolitiska utformningen. Den andra gången presenteras inte flygvapnets 
uppgifter utan begreppet luftstridskrafternas uppgifter nyttjas istället. Detta då 
luftstridskrafter är ett begrepp som bättre passar in på den tidsperiod som 
granskas. 
 
I kapitel 2 presenteras det ramverk som legat till grund för införskaffandet av ett 
flygsystem. Detta ramverk bryts i kapitel 3 ned till att innefatta den substantiella 
utformningen av det undersökta flygsystemet och innehåller således en under-
sökning av vilka krav som ställs på ett stridsflygsystem i den gamla respektive 
nya säkerhetspolitiska utformningen. Denna undersökning baserar sig på de kri-
terier vilka presenteras som den andra teorianknytningen i avsnitt 1.4. I kapitlet 
följer därefter en undersökning gällande vilka uppgifter ett stridsflygsystem kan 
få inom EU: s gemensamma försvars och säkerhetspolitik. Kapitlet avslutas med 
en beskrivning av de förmågor SwAFRAP JAS 39 idag innehar samt vilka för-
mågor JAS 39 skulle kunna få om systemet utvecklades ytterligare enlig plan. 
 
De slutsatser som dras i kapitel 4 besvarar de inledningsvis presenterade forsk-
ningsfrågorna. Detta sker genom en kort sammanställning av de fakta som fram-
kommit i undersökningen. 
 
Uppsatsen avslutas med en i kapitel 5 avslutande diskussion där förslag på fort-
satt forskning presenteras.  

2 Teoretiskt ramverk (empiriska utgångspunkter) 
Detta kapitel syftar till att påvisa vilka övergripande skillnader som finns i de 
olika säkerhetspolitiska utformningarna. Vidare vill jag visa på vilket sätt den 
säkerhetspolitiska utformningen påverkar de uppgifter och krav som ställs på 
Försvarsmakten och dess Flygvapen/luftstridskrafter.  

2.1 Sveriges säkerhetspolitiska utformning samt försvars-
maktens och flygvapnets uppgifter före kalla krigets slut 

2.1.1 Sveriges säkerhetspolitiska utformning  
Detta avsnitt avser påvisa den syn på omvärlden, de därtill kopplade hoten samt 
hur dessa hanterades då beställningen av JAS 39 systemet gjordes. 

Världsbild 
Under efterkrigstiden präglades den svenska världsbilden av en stark medveten-
het gällande nationens utsatta läge. Man upplevde att spänningen mellan öst och 
väst dock hade en dubbelkaraktär som bestod av en stormaktsrivalitet gällande 
olika samhällssystem och dess strategier och ideologier. Då Sverige ideologiskt 
tillhörde den ena falangen men av strategiska skäl valt alliansfrihet och neutra-
litetspolitik ställdes nationen inför ett permanent dilemma. Detta dilemma ba-
serade sig på att de segrande makterna ej kunde hålla samman utan förföll till 
två sinsemellan misstänksamma alliansblock. Dilemmat gällde således vilket 
block Sverige skulle sympatisera med och hur detta skulle ske inom ramen för 
den valda säkerhetspolitiska utformningen.53 

                                                 
53 Nils Andrén, Maktbalans och alliansfrihet. Svensk utrikespolitik under 1900-talet, Stockholm: 
Norstedts juridik, 1996, s. 91 (Fortsättningsvis Andrén) 
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Den militära åsikten gällande världsbilden åskådliggörs på ett tydligt sätt av 
nedanstående referat: 
 
”Den internationella utvecklingen rymmer en rad oroande tendenser. Förhållandet mellan super-
makterna och maktblocken präglas av misstänksamhet och kritisk inställning, som påminner om 
det kalla krigets dagar. 1970-talets förhoppningar om en framgångsrik avspänningspolitik har 
inte infriats. Rustningarna fortsätter och medan framsteg i nedrustningsarbetet har uteblivit. 
Öst/väst-förhandlingarna om såväl strategiska som eurostrategiska vapen har avbrutits. Förhand-
lingarna om styrkereduktioner i Europa har efter ett avbrott återupptagits. Vägen till påtagliga 
rustningsbegränsningar föreligger lång. Stockholmskonferensen kan ge möjligheter till fortsatta 
kontakter mellan maktblocken, så att sådana förhandlingar åter kan komma igång. 
 
Utanför Europa är det tidigare konfliktläget i huvudsak oförändrat och nya oroshärdar har till-
kommit. Dessa är delvis förlagda till områden i vilka industriländerna har starka intressen och 
där öst- västintressen riskerar att komma i direkt konflikt med varandra. Även om supermakterna 
hittills visat viss återhållsamhet, föreligger risk för att konflikterna kan spridas till andra delar av 
världen.”54 
 
Tidsperiodens världsbild kan i grunden beskrivas som relativt svårförutsägbar 
och orolig. Man var hela tiden medveten om att det geostrategiska läget var 
känsligt och att många konflikter som rasade globalt under perioden i grunden 
hade stormaktsintressen eller stormaktskonflikter som grund. Ytterligare mer 
komplicerad blev bilden av att grannländerna antingen var NATO-medlemmar 
eller hade vänskapsavtal med centralnationen i Warszawapakten.   

Hotbild 
Omedelbart efter krigets slut stod Sverige med en förhållandevis stark försvars-
makt. Det strategiska läget var dock förändrat och den enda stormakten i närom-
rådet var det sargade Sovjetunionen. Sverige befann sig dock mitt emellan två 
potentiella maktblock. Nationens utgångsläge då kriget var slut kom att präglas 
av flera osäkerheter men en relativt tydlig hotbild. Den gamla maktbalansen i 
Östersjöområdet var borta och risken för att spänningar skulle uppstå mellan 
segermakterna från andra världskriget betraktades som överhängande.55 
 
I den militära dåtida tolkningen av hotbilden finns en ett antal parametrar som 
ansågs kunna dra in Sverige i kris eller krig. 
 
”Genom den militärtekniska utvecklingen har havsområdena runt och luftrummet över Skandi-
navien fått en större betydelse för kärnvapenbalansen mellan supermakterna 
 
Det svenska luftrummet har också, genom flygstridskrafternas ökade räckvidder och vapenlaster, 
fått större betydelse vid konventionellt krig mellan stormaktsblocken i Europa. Betydande 
flygstridskrafter kan från baser på ömse sidor om Sverige genom att kränka svenskt luftrum nå, 
för båda stormaktsblocken, viktiga mål. Förutsättningarna kan väsentligt förbättras om också 
baser disponeras i Sverige, främst i södra delen av landet”.56 
 
Vid ett eventuellt krig i Europa kunde utnyttjandet av svenskt luftrum därför i 
vissa situationer ha ingått i stormakternas planering. Detta syfte krävde dock en 
resurskrävande insats från fienden, vilket innebär att även en stormakt kan ha 
haft svårt, beroende på krigshandlingarnas omfattning i övrigt, att avsätta därför 

                                                 
54 Försvarsstaben, ÖB 85-90 Programplan för det militära försvaret, Stockholm: Försvarsstaben, 
1984, s. 15 (Fortsättningsvis Programplan 85-90) 
55 Andrén, s. 61 
56 Försvarsstaben, Programplan ÖB 89-92, FU 88, Stockholm: Försvarsstaben, 1988, s. 13 
(Fortsättningsvis Programplan 89-92) 
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krävda resurser. Vid ett krig i Europa var för bägge stormakterna ett starkt 
svenskt försvar av luftrummet att föredra. Vidare kunde strider över Östersjön 
direkt beröra svenskt territorium.57 
 
Under perioden levde man ständigt i en miljö där en konflikt mellan super-
makterna kunde komma att bli ett hot mot Sverige. Generellt ansågs det inte 
troligt att någon supermakt skulle påbörja en krigshandling med enda syfte att 
införliva Sverige i ena eller andra pakten. Däremot fanns hela tiden en oro för att 
en konfrontation mellan blocken skulle kunna innebära att Sveriges territorium i 
en eller annan form kunde behövas av endera blocket. Från andra världskrigets 
slut till kalla krigets dito har hotets tyngdpunkt varierat över de olika arenorna. 
Mot slutet av perioden talas det dock mer om vikten av att kunna hävda sitt 
luftrum och därmed vikten av att vara stark i luftarenan. 

Handlingsmönster 
Under andra världskriget förde Sverige en politik som i efterhand kom att kallas 
eftergiftspolitik. Sverige hade under kriget i praktiken tillmötesgått krav som i 
realiteten bröt mot den proklamerade neutraliteten. En annan viktig detalj var att 
exporten av svensk järnmalm i stor utsträckning var ett villkor för den tyska 
krigsindustrin. De allierade, med USA i spetsen, motsatte sig dock denna export 
kraftigt. Den politik som den svenska regeringen förde var med bakgrund av 
ovanstående inte helt i enlighet med neutralitetens grunder. Något större efter-
spel blev det dock inte tal om. Den svenska regeringen lyckades att hålla 
Sverige utanför kriget, även om en del inte helt oantastbara ställningstaganden 
och beslut togs.58 
 
De första åren efter kriget ägnade Sverige åt en politik som i huvudsak innebar 
ett försök att göra gott intryck på Sovjetunionen. Ett tydligt exempel på detta är 
baltutlämningen59. Utlämnandet av balterna kan sägas vara en tydlig indikation 
av den politik som fördes under kriget. Denna politik innebar att de svenska 
intressena gällande de mellanstatliga relationerna alltid var av högsta prioritet.60 
 
1945 lade regeringen till riksdagen fram ett budskap gällande efterkrigstidens 
utrikespolitik. Regeringen menade att ett medlemskap i FN kunde bli aktuellt, 
dock med det förbehållet att det innebar vissa avsteg från den gällande 
neutralitetspolitiken.61 I den debatt som följde kom några av efterkrigstidens 
centrala ställningstagande gällande svensk utrikes- och säkerhetspolitik att fast-
slås. Bland dessa kan nämnas FN-medlemskapets och det därtill följande del-
tagandets centrala roll, neutralitetspolitiken med de begränsningar ett medlem-
skap medförde, det nordiska samarbetet samt en uppbyggnad av utrikeshandeln. 
 

                                                 
57 Programplan 89-92, s. 13-14 
58 Agrell, s. 82-85 
59 Benämning på utlämnandet av 165 balter till Sovjetunionen, 25 januari 1946. Dessa hade flytt 
till Sverige i andra världskrigets slutskede. Balterna hade stridit på Nazitysklands sida i kriget, 
men Sverige hade kommit överens med de allierade om att alla tyska militärer som flytt till 
Sverige skulle utlämnas till det land som de kommit ifrån. Förutom balterna utlämnades även c:a 
2700 tyska soldater till Sovjetunionen. De civila flyktingar som kommit till Sverige i krigets 
slutskede utlämnades däremot inte. 
60 Agrell, s. 88-89 
61 Andrén, s. 64 
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En central fråga gällande utrikes- och säkerhetspolitiken under början av 1950-
talet var hur begreppet alliansfrihet skulle tolkas. Skulle begreppet entydigt 
innebära neutralitet eller skulle det vara möjligt att vara flexibel och ge utrymme 
för en framtida handlingsfrihet? Debatten gällde i huvudsak om man skulle 
inleda ett samarbete med andra nationer eller helt stå självständigt. Debatten 
fördes under en längre tid och försök att juridiskt binda neutralitetspolitiken 
avvisades av regeringen.62 
 
Att den svenska regeringen tog en säkerhetspolitisk risk då man valde att inte gå 
med i NATO kan många säkert hävda. Som substitut för ett NATO-medlemskap 
fördes en hemlig, eller som en del föredrar att kalla det, diskret, samarbetspolitik 
med väst under större delen av kalla kriget. Inledningsvis gällde det försörjning 
via Norge men detta utvecklades senare till bland annat teknologiskt utbyte och 
vapenköp. Vissa förberedelser för att kunna ta emot ren militär hjälp ingick 
också i samarbetet.63 Det finns vidare ett antal väl underbyggda avhandlingar 
som påvisar av Sverige under efterkrigstiden hade ett mer omfattande militärt 
samarbete med NATO länder. På vilket sätt detta eventuella faktum påverkade 
den svenska säkerhetspolitiska utformningen, de därtill följande doktrinerna och 
utformningen av önskad försvarsmateriel är dock för omfattande för att avhand-
las i denna uppsats. 
 
Det svenska försvaret befann sig vid andra världskrigets slut i ett gott skick. 
Numerärt och organisatoriskt var det välförsett och materielstocken var helt 
intakt. Till detta kan läggas det goda ekonomiska läget som bland annat export 
till krigförande länder bidragit med samt en helt intakt infrastruktur. Den valda 
säkerhetspolitiska lösningen, med neutraliteten som främsta motiv, skulle 
minska risken för att Sverige drogs med i en konflikt mellan stormakterna. Det 
starka försvaret hade en principiellt viktig roll i egenskap av garant för 
neutralitetspolitiken. Att som neutral nation vara militärt svag hade ej setts som 
trovärdigt i omvärldens ögon och försvarets strategiska uppgift var således att 
inge respekt och trovärdighet för den svenska självständigheten. Om detta har 
det rått en bred politisk enighet och några större avvikelser från denna säkerhets-
politiska utformning skedde ej under det kalla kriget. 

2.1.2 Försvarsmaktens uppgifter  
 
”Om en supermakt föresatt sig att ockupera landet eller delar av detsamma, kunde vårt försvar 
givetvis i längden inte förhindra detta. Men den förmodade angriparen fick veta att ett 
invasionsförsök skulle ta lång tid och kräva sådana resurser att slutmålet kunde nås först sent 
och dra orimliga kostnader, relaterat till andra behov och inom ramen för det allmänna 
militärstrategiska läget. Därmed skulle totalförsvarets främsta uppgift enligt den gemensamma 
målsättningen uppfyllas, nämligen att verka krigsavhållande/fredsbevarande, sålunda en utveck-
ling av avskräckningsdoktrinen.”64 
 
Det svenska försvaret hade som strategisk uppgift att vara så starkt att det var 
krigsavhållande samt att framställa vår neutralitet som trovärdig. Denna syn 

                                                 
62Andrén. s. 95 
63 Agrell, s. 144-150 
64 Hans-Christian Cars, Claes Skoglund, och Kent Zetterberg, Svensk försvarspolitik under 
efterkrigstiden, Stockholm: Probus förlag, 1986 s. 47 
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innebar att Sverige behövde kunna uppvisa en mycket duglig och materiellt 
välförsedd försvarsmakt som helhet.65 
 
Mot bakgrund av ovanstående planerades ett djupförsvar.  
 
”Vid en kustinvasion skall angriparen kunna mötas och åsamkas kännbara förluster redan under 
tilltransporterna över havet och genom luften”66 
 
”Operationerna skall således beroende på omständigheterna kunna föras antingen i avsikt att 
möta, hejda och slå en angripare i kust- och gränsområdena eller i avsikt att försvåra hans verk-
samhet så att han i det längsta hindras att nå sina operationsmål.”67 
 
Inledningsvis skulle Försvarsmakten möta en angripare vid vår landgräns och så 
nära en angripares kust som möjligt.68 Detta kunde innebära att attackflyg slog 
mot fiendens ilastningshamnar. Dessa typer av angrepp skedde normalt i nära 
anslutning till svenskt territorium. Då fienden kommit längre in på det svenska 
territoriet blev uppgiften att hejda den framryckande fienden. Detta skulle ske 
med välövade och välförberedda förband som dessutom ofta hade god lokal-
kännedom. Att med stridsvagnar och pansarbandvagnar beskjuta en fientlig 
landstigningsplats var ett sätt att hejda fienden på. Den tredje och sista uppgiften 
var att slå den invaderande fienden. Detta kunde ske på olika sätt men den slut-
liga målsättningen var här att fienden skulle ge upp sina föresatser och välja att 
avbryta det pågående angreppet.69  
 
För att ovanstående ambition skulle lyckas ur svenskt perspektiv krävdes att för-
band fanns ständigt utbildade och redo att sättas in mot ett angrepp. Ambitionen 
att försvara hela nationens yta krävde en mycket stor numerär samt tillgång till 
en massarmé.70 Att den förmodade motståndaren skulle vara kvalificerad utgick 
man från och det förutsattes därför att samtliga arenor71 skulle vara föremål för 
strid. För att möta denna kvalificerade motståndare krävdes att även den svenska 
Försvarsmakten kunde verka i alla arenor. Sverige tvingades således inneha 
förband med hög beredskap inom alla vapenslag.72 
 
Alla dessa uppgifter skulle i enlighet med den förda alliansfrihets- och neu-
tralitetspolitiken lösas helt på egen hand. Att viss samverkan på politisk nivå 
diskuterades med alliansanslutna grannländer påverkade aldrig den svenska för-
svarsmaktens huvudsakliga planering, Sverige skulle försvaras i Sverige av en-
bart svenska förband, och det var mot bakgrund av de ställda uppgifterna och 

                                                 
65 Hans-Christian Cars, Claes Skoglund, och Kent Zetterberg, Svensk försvarspolitik under 
efterkrigstiden, Stockholm: Probus förlag, 1986 s. 47-48 
66 Programplan 85-90, s. 26 
67 Ibid. s. 25 
68 Hans-Christian Cars, Claes Skoglund, och Kent Zetterberg, Svensk försvarspolitik under 
efterkrigstiden, Stockholm: Probus förlag, 1986, s. 48 
69 Programplan 89-92, s. XI 
70 Innebär här de kriterier den Schweiziske forskaren Karl Haltiner 1998 satte upp: Allmän eller 
selektiv värnplikt (t ex bara män) är fastlagd i lag eller konstitution, en relativt stor andel av 
befolkningen kan kallas in vid mobilisering, en majoritet av männen i en åldersgrupp inkallas, de 
värnpliktiga utgör mer än 50 procent av försvarets totala styrka (reservister undantaget), relativt 
låg nivå på den militära teknologin och försvaret är armédominerat  
http://cgi.kkrva.se/sve/varnplikt/weibull.shtml, hämtat 2005-01-04 
71 Markarenan, Luftarenan, Maritima arenan och Informationsarenan. MSD, s. 37 
72 Programplan 89-92, s. 17-19 
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detta resonemang den svenska materielen och därmed även de svenska flyg-
systemen utformades.  

2.1.3 Flygvapnets uppgifter 
Vid andra världskrigets slut år 1945 bestod det svenska Flygvapnet av 15 bomb-
flygdivisioner, 15 jaktflygdivisioner, tre torpedflygdivisioner samt fem divi-
sioner arméflygspaning och sex divisioner marinspaning.73 Den stora numerären 
berodde till stor del på den inhemska flygindustrin. Världen var nu på väg in i 
den strategiska nukleära bombflygeran och Sverige stod rustat med ett av 
Europas starkaste flygvapen.74 
 
Det svenska förhållningssättet var under efterkrigstiden utpräglat defensivt. För 
flygstridskrafterna innebar det ett viktigt strategiskt vägval, särskilt som de 
flesta insåg flygstridskrafternas inneboende offensiva natur. Utmaningen låg i 
att utforma flygstridskrafterna så att de kunde genomföra såväl offensiva som 
defensiva operativa och taktiska insatser i främst strategiskt defensivt syfte. Den 
konceptuella lösningen blev ett starkt jaktflyg med korta omloppstider och 
snabba beslutsförlopp för kontroll av luftrummet, kompletterat med offensiv 
attackflygkapacitet för insatser mot invasionsföretag över havet.75 
 
Uppgiften för flygstridskrafterna i början av en konflikt var att skapa en tröskel. 
 
”Tillgång till marin- och flygstridskrafter utgör således en tröskel, som måste övervinnas innan 
ett massivt angrepp kan sättas in mot vår kust. Men det betyder också att tillgången på våra sjö- 
och flygstridskrafter kan vara begränsat om och när markstridsskedet påbörjas”76 
 
Att skapa denna tröskel ansågs således som en mycket viktig uppgift för 
Flygvapnet. Den innebar också att förlusterna kunde bli stora. Detta var dock 
något som accepterades och inställningen var att ”verkan går före skydd”. 
 
Det kalla krigets bipolära värld ställde nya krav på flygstridskrafternas förmåga.  
 
Flygplanens prestanda hade ökat, förvarningstiderna var kortare än någonsin och spänningen i 
närområdet var stor.”77 
 
Sveriges konceptuella lösning var dock i stort densamma. 
 
”Kontroll av luftrummet genom ett starkt jaktflyg kompletterat med robotluftvärn mot 
högfartsmål samt ett medelräckviddigt attackflyg för offensiva anfall i defensivt syfte.”78 
 
Sveriges flygresurser skulle kunna sättas in med kort förvarning och i alla hot-
riktningar. Detta krävde en insatsrätt delegerad ned till låg nivå. Man grupperade 
därför denna insatsrätt i ett luftförsvarscentrum där instatsbeordrande och verk-
samhetsansvariga chefer ur jaktflyget, stridslednings- och luftbevakningssystem-
ets (STRIL-systemet) och luftvärnet placerades. Attack- och spaningsflyget var 

                                                 
73 Gösta Norrbohm, och Bertil Skogsberg, Att flyga är att leva, Höganäs: Bra Böcker, 1975  
s. 90 
74 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer, Stockholm: Försvarsmakten, 2004, s. 71 
(Fortsättningsvis DLO) 
75 DLO, s. 71-72 
76 Programplan 89-92, s. XI 
77 DLO, s. 72 
78 Ibid. 
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dock samlat under en eskaderchef för att lättare kunna medge kraftsamlade in-
satser mot ett invasionsföretag.79 
 
Då Flygvapnet var som störst bestod det av 18 flottiljer. Dess numerära redu-
cering började på 1960-talet och accelererade på 1970-talet. I takt med att flyg-
teknologin blev allt mer avancerad blev den också dyrare. Samtidigt fördes dis-
kussioner mellan offensiv och defensiv förmåga. Lösningen blev enhetsflyg-
planet 37 Viggen som kunde genomföra alla tre typer av uppdrag (jakt, attack 
och spaning). Tillkomsten av JAS 39 Gripen följde de konceptuella grundidéer 
som utvecklades redan efter världskrigets slut samtidigt som det förde arvet efter 
flygplan 37 vidare. Flygplanet är således i grunden framtaget för ett huvudsak-
ligen defensivt strategiskt syfte och har därför i grunden en begränsad räck-
vidd.80 
 
Sammantaget skulle Flygvapnet kunna verka i flera roller men alltid baserat i 
Sverige och i en strategiskt defensiv roll. Uppgifterna har således varit ett rent 
derivat av den konceptuella utformningen och innefattat en satsning på i första 
hand luftförsvarsförmågan men även på ett medeltungt attackflyg samt ett 
underlagsgivande spaningsflyg. Detta innebär att hela det svenska konceptet 
gällande luftstridskrafter har handlat om att genom en hög beredskap och god 
numerär avskräcka en eventuell angripare. Om ett angrepp ändå skulle ske var 
uppgiften för flygstridskrafterna att möta fienden med jakt- och attackflyg i syfte 
att fördröja angriparen till mark- och sjöstridsförband hunnit mobilisera. I 
grunden är hela konceptet och därtill knutna flygsystem framtagna för att enbart 
lösa stridsuppgifter i en icke global kontext samtidigt som förbanden var speci-
aliserade för strid över Sverige och dess omedelbara närområde. 

2.2 Sveriges säkerhetspolitiska utformning samt försvars-
maktens och luftstridskrafternas uppgifter efter kalla krig-
ets slut 

2.2.1 Sveriges säkerhetspolitiska utformning 

Världsbild 
 
”Den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 90-talet fort-
sätter, även om osäkerheten i Ryssland består. Det euro-atlantiska säkerhetssamarbetet utvecklas 
och fördjupas och omfattar i allt högre grad alla länder i Europa, även Ryssland. Därmed skapas 
förbättrade förutsättningar att hantera många av de lokala och regionala konflikter som likväl 
kvarstår i delar av Europa och dess närhet.” 81 
 
Försvarsberedningens uppfattning är således att utvecklingen under 1990-talet 
varit säkerhetspolitiskt positiv. Den för Sverige positiva utvecklingen anses även 
i fortsättningen kunna fortsätta men risken för ett krig mellan europeiska stater 
anses inte helt vara borta.82 Det finns ett antal offentliga handlingar publicerade 
under 1990-talet som pekar på flera områden och faktorer som anses, både i när-

                                                 
79 DLO, s. 73 
80 Ibid. s. 74 
81 Förändrad omvärld - omdanat försvar: rapport från Försvarsberedningen inför 1999 års 
kontrollstation, Stockholm: Fakta info direkt, 1999, s. 29 (Fortsättningsvis Förändrad omvärld) 
82 Förändrad omvärld, s. 29 
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tid och på längre sikt, kunna komma att påverkar den svenska säkerhetspoli-
tiken. 
 
Det största frågetecknet gällande säkerheten i Sveriges närområde anses utveck-
lingen i Ryssland utgöra. Oron för att en fortsatt instabilitet i nationen skall på-
verka den demokratiseringsprocessen som påbörjats efter Sovjetunionens koll-
aps går att se i olika handlingar. Det finns osäkerheter gällande huruvida den på-
började processen för landet bort från- eller närmare omvärlden. En tydlig be-
dömning är dock att nationens ekonomiska tillväxt avsevärt kommer att påverka 
utvecklingen gällande både den militära och politiska sektorn. Den ryska mili-
tären uppfattas som svag.  
 
”Möjligheterna att skapa en rysk förmåga att genomföra större militära operationer i det nord-
europeiska området är i dagsläget än mer begränsade i förhållande till mitten av 1990-talet.”83 
 
Då de konventionella stridskrafterna försvagats anses det att de ryska kärn-
vapnen kan komma att få ökad betydelse. 84 
 
”Som Försvarsberedningen tidigare har konstaterat, växer samtidigt de ryska kärnvapnens rela-
tiva betydelse för rysk försvars- och säkerhetspolitik i takt med den omfattande och långsiktiga 
krisen för Rysslands konventionella militära styrkor.”85 
 
Bedömningen är dock att den ryska utvecklingen fortsättningsvis är positiv och 
att samarbetet mellan Ryssland och väst kommer att utvecklas. 
 
”Trots risken för bakslag talar mycket dock för att den demokratiska utvecklingen kommer att 
fortsätta att konsolideras.”86 
 
En annan central faktor som bedöms kunna påverka Sveriges situation under en 
längre tid är läget i sydöstra Europa och Balkan. Denna typ av konflikt anses 
kunna få både direkta och indirekta påföljder lång utanför det område där kon-
flikten ursprungligen startade. En anledning att ge denna typ av konflikter hög 
grad av uppmärksamhet är att de förr ofta hindrades av kalla kriget. En konse-
kvens av konflikten i Kosovo som anses som oroande är att denna typ av lokal 
konflikt kan, via inblandning av det internationella samfundet, påverka rela-
tionerna mellan andra nationer. Regeringen nämner exempelvis relationen 
mellan USA och Ryssland samt i viss mån Kina.87 
 
”Konflikten utvecklades till en svår prövning av det internationella samfundet och dess förmåga 
att agera. Nato-ländernas och inte minst USA:s relationer till Ryssland och även Kina var tidvis 
mycket ansträngda och det positiva samarbetsklimat som utvecklats det senaste decenniet upp-
levdes som hotat.”88 
 
Man uttrycker även en oro över att lokala och regionala kriser med religiöst eller 
etniska inslag i såväl Afrika som Asien och Europa skulle kunna bli framtida 
oroshärdar. Vidare anses att konflikter som har sin grund i ojämn resursfördel-
ning samt brist på demokrati och mänskliga rättigheter skulle kunna innebära att 

                                                 
83 Proposition 1998/99:74, s.41 
84 Europas säkerhet – Sveriges försvar: rapport från Försvarsberedningen, Ds 1999:55, 
1999, s. 8 och s. 33-38 (Fortsättningsvis Europas säkerhet) 
85 Europas säkerhet, s. 35 
86 Ibid. s. 38 
87 Riksdagstrycket, Proposition 1999/2000:30, s. 23, och Förändrad omvärld, s. 30 
88 Riksdagstrycket, Proposition 1999/2000:30, s. 23 
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Europa och Sverige, direkt eller indirekt, skulle kunna drabbas och att den 
säkerhetsmässiga positiva trenden därmed skulle påverkas.89 
 
Då det gäller det ökade samarbetet mellan Europas länder ses EU som en viktig 
förutsättning. Att EU utvidgas anses vidare vara en grundläggande förutsättning 
för att den stabilitet och säkerhet samarbetet innebär skall kunna tryggas. 
Ytterligare en fördel med EU är att de om medlemskap ansökande nationerna 
måste kunna uppvisa en demokratisk utveckling samt att de kan påvisa att 
åtgärder vidtagits för att lösa gamla konflikter. Mot bakgrund av detta redovisas 
bilden av ett ökat samarbete då det gäller internationell krishantering. Förmågan 
till krishantering menar försvarsberedningen dock under överskådlig tid bygger 
på ett fortsatt gott samarbete mellan Europa och USA.90 
 
En annan faktor som anses utgöra en viktig del i Sveriges säkerhetspolitik är 
spridningen av massförstörelsevapen. De sedan tidigare etablerade kärnvapen-
nationerna har fortfarande stora arsenaler kvar samtidigt som nya stater är på 
väg att etablera sig som kärnvapeninnehavare. En konsekvens av detta kan bli 
att tekniken sprider sig till terroristorganisationer eller till länder som ej är 
stabila nog att långsiktigt hantera dessa vapen. Skulle detta scenario bli en 
realitet ses konsekvenserna som globalt mycket allvarliga.91 

Hotbild 
I flera av de granskade dokumenten framgår att ett hot liknande det som fanns 
under kalla kriget nu försvunnit. I samband med att Sovjetunionen upplöstes 
lämnades den militära fokuseringen till förmån för ett allt mer omfattande sam-
arbete gällande både de ekonomiska och politiska frågorna. Hotet av det tra-
ditionella slaget har därmed avtagit.92 
 
”Regeringens bedömning är att ett invasionsföretag syftande till ockupation av Sverige inte ter 
sig möjligt att genomföra under de närmaste tio åren, förutsatt att vi har kvar en grundläggande 
försvarsförmåga.”93 
 
I händelse av en allvarlig incident i vårt närområde ser regeringen dock att 
Sverige skulle kunna drabbas av ett begränsat militärt angrepp. Detta skulle i 
första hand kunna ske i form av angrepp från sjö- eller luftstridskrafter. Det 
skulle även kunna innebära angrepp via långskjutande stridsmedel som 
exempelvis ballistiska missiler. I ett längre perspektiv skulle även anfall via 
begränsade angrepp av fjärrstridskrafter kunna ske och då främst via luften.94 
 
Det mest framträdande hotet mot svensk säkerhet anses konflikter med regionalt 
eller lokalt ursprung vara. Dessa konflikter begränsas inte till att bara gälla det 
svenska närområdet utan anses även kunna få globala konsekvenser. Områden 
som anses särskilt viktiga att bevaka är Ryssland och dess närområde men även 

                                                 
89 Förändrad omvärld, s. 30 
90 Europas säkerhet, s. 48, Riksdagstrycket, Proposition 1999/2000:30, s. 23, och Förändrad 
omvärld, s. 26 
91 Förändrad omvärld, s. 31 
92 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning, Stockholm, Försvarsberedningen, 1998, s. 84 
(Fortsättningsvis Svensk säkerhetspolitik in ny omvärldsbelysning) 
93 Riksdagstrycket, Proposition 1998/99:74, s.41 
94 Riksdagstrycket, Proposition 1998/99:74, s. 41-46 och proposition 1999/2000:30, s.30 
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de nationer som ligger i anslutning till Europas sydöstra del, Mellanöstern, 
Kaukasus, de gamla sovjetrepublikerna och Afrika.95 
 
”Regeringen anser att det inte längre är risken för att dras in i ett krig mellan två maktblock som 
hotar Sveriges säkerhet. Däremot finns det risker förknippade med regionala och lokala kon-
flikter och med förekomsten av auktoritära regimer, sönderfallande stater och bristande sam-
hällskontroll.”96 
 
Regeringen konstaterar samtidigt att de stater som skulle kunna utgöra denna typ 
av hot ofta ej förfogar över någon militärmakt med större kapacitet. Däremot ser 
regeringen ett hot i att stater, organisationer eller andra typer av aktörer via 
påtryckningar, övrigt våld eller skadegörelse kan påverka oss på olika områden. 
En punkt som identifierats vid denna typ av hot är vårt krav på en fungerande 
infrastruktur. En attack skulle således kunna iscensättas mot någon av de däri in-
gående strukturerna.97 
 
Då det gäller de lokala eller regionala konflikterna anses spridningen av mass-
förstörelsevapen som det största hotet mot säkerheten.  
 
”De fall när en sådan spridning av massförstörelsevapen faktiskt skett eller befaras ha skett är 
inte längre möjliga att betrakta som enbart lokala eller regionala hot. Skulle massförstörelse-
vapen komma till användning kan framför allt de politisk-psykologiska konsekvenserna bli när-
mast oöverskådliga.”98 
 
Ett scenario där kärnvapen innehas av exempelvis terrorister eller auktoritära 
aggressiva stater skulle kunna få mycket långtgående konsekvenser för de mer 
stabila staternas säkerhet.99 
 
I den säkerhetspolitiska kontrollstationen våren 1999 gav regeringen följande 
exempel på den typ av hotsituationer som ligger inom ett vidare spektrum och 
ter sig som tänkbara och mest troliga under de närmaste tio åren:100 
 

• Väpnat angrepp, med annat syfte än ockupation och av begränsad omfattning, som kan 
sättas in med kort förvarning. Exempel på detta kan vara fjärrstridskrafter som kan utgå 
direkt från fredsgruppering. 

• Angrepp av förtäckt typ där angriparen är svår att identifiera och där nya typer av 
påverkansmedel såsom angrepp mot informationssystem utnyttjas. 

• Aktörer (icke stater) som utnyttjar avancerade vapen inkluderande exempelvis icke- 
konventionella vapen. 

• Svåra påfrestningar på samhället i fred, där tidsförhållandena är knappa och 
totalförsvarsresurser behöver nyttjas. 

 
I och med att dessa hot identifierats konstateras samtidigt att säkerhetsbegreppet 
vidgats och inte längre enbart berör den militära säkerheten. Försvarsberedning-
en menar att allt som påverkar en nations säkerhet inte kan rubriceras som 
säkerhetspolitik och att andra termer kanske bättre kan beskriva vad som avses. 

                                                 
95 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning, s. 62 
96 Riksdagstrycket Proposition 1999/2000:30, s.30 
97 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning, s. 62 och Riksdagstrycket, Proposition 
1999/2000:30, s. 30 
98 Förändrad omvärld, s. 31 
99 Ibid. 
100 Riksdagstrycket Proposition 1999/2000:30, s.30 
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Därför avhandlas bara den typen av hot som på kort tid kan försämra samhällets 
funktion eller som påverkar många individer.101 

Handlingsmönster 
I det förslag som regeringen presenterat till riksdagen kan det övergripande 
handlingsmönstret uttydas.  
 
”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vårt 
säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlings-
frihet att, såsom enskild nation och i samverkan, kunna utveckla vårt samhälle.”102 
 
Ett grundvärde som dock kvarstår sedan den gamla säkerhetspolitiska utform-
ningen är Sveriges militära alliansfrihet. Detta är ett faktum som dock ej anses 
som ett hinder för att aktivt kunna deltaga i bland annat ett internationellt 
militärt säkerhetssamarbete. En restriktion som dock fortfarande kvarstår är att 
Sverige ej avser vara delaktiga i några avtal som innebär ömsesidiga försvars-
garantier.103 
 
Även om regeringen konstaterar att det tidigare invasionshotet nu till stora delar 
försvunnit är det dock inte helt uteslutet. Detta innebär att det nationella för-
svaret fortfarande måste vara kapabelt att möta direkta hot mot Sverige. Följ-
aktligen måste det militära försvaret kunna hantera och förebygga situationer 
som egentligen inte innebär ett direkt hot mot samhället men ändå kan innebära 
snabba och allvarliga försämringar för samhällets funktion. Denna och ovan-
stående sammanställning kan betraktas som kärnan gällande handlingsfrihet i 
den nya säkerhetspolitiska utformningen. Detta innebär att Sverige skall deltaga 
i ett internationellt samarbete genom hela det säkerhetspolitiska spektrumet. I 
denna formulering innebär den militära funktionen en vidgning av begreppet.104 
 
Ett fortsatt och ytterligare fördjupat samarbete inom politiken, ekonomin och 
militärområdet ses som en möjlig garant för en fortsatt positiv omvärldsutveck-
ling. För att ytterligare kunna främja säkerhet anser regeringen att gemensamma 
insatser utgör grunden för ett långsiktigt hållbart säkerhetssamarbete.  
 
”Det är en svensk strävan att ge effektiva bidrag till gemensamma fredsfrämjande och huma-
nitära insatser både i och utom Europa.”105 
 
Den svenska regeringen ser därför att ett brett och aktivt deltagande i det 
europeiska samarbetet som en garant som kan trygga Sveriges egen säkerhet. De 
organisationer som anses centrala i detta arbete är EU, FN, organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), västeuropeiska unionen (VEU), 
NATO och partnerskap för fred (PFF). Av dessa ses FN som den övergripande 
garanten för global fred och säkerhet. Detta innebär att regeringen anser att en 
resolution från FN: s säkerhetsråd bör ligga till grund för att maktmedel skall 
nyttjas. I Europa ges EU motsvarande roll men man önskar samtidigt att EU: s 
militära förmåga kan hantera konflikter som enligt Petersbergsuppgifterna106 
                                                 
101 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning, s. 82 
102 Riksdagstrycket Proposition 1998/99:74, s. 48 
103 Förändrad omvärld, s. 90 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Efter 1990-talets svåra konflikter på Balkan ansåg EU det nödvändigt att bygga upp en 
gemensam krishanteringsförmåga. Om en operation baserad på denna förmåga iscensätts kan 
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kan sträcka sig över hela konfliktskalan. Utvidgningen av EU samt det 
säkerhetspolitiska samarbetet ges stor säkerhetspolitisk betydelse vilket innebär 
att Sverige aktivt arbetar för att integrera flera medlemmar i EU.107 
 
För att trygga Sveriges säkerhet samt främja våra nationella intressen skall det 
internationella samarbetet baseras på bredd. Detta samtidigt som vi långsiktigt 
skall verka för en utveckling av demokratier, den internationella rättsordningen, 
fredlig konfliktlösning, miljöarbete och slutligen en förmåga för att med militära 
medel kunna hantera eventuella uppkomna kriser. Detta innebär att Sveriges 
förmåga att med militära medel deltaga i olika typer av fredsfrämjande insatser 
över tiden ges en mer framträdande roll och att uppgifterna ändrat karaktär och 
innebörd. Försvarsmakten och luftstridskrafterna kan således få i uppgift att del-
taga i fredsframtvingande uppgifter. Detta inom EU men även globalt.108 
 
Sammantaget framställs det svenska handlingsmönstret som relativt tydligt. 
Sveriges traditionella roll som en framträdande aktör inom områden som diplo-
mati och miljö behålls. Till denna hållning har en mer tydlig och påtaglig sats-
ning på internationellt deltagande med militära maktmedel kopplats. Det reduce-
rade invasionshotet innebär att försvaret skall prioritera deltagande i internatio-
nella fredsfrämjande operationer samtidigt som det nationella försvaret intar en 
mer sekundär roll. Den gamla säkerhetspolitiska hållningen innebärandes att 
Sverige bäst försvaras i Sverige med svenska förband är lämnad till förmån för 
en satsning på Europeiskt samarbete och integration. I grunden skall detta ske 
genom ett demokratiskt och stabilt Europa där olika typer av gemensamma 
intressen tillsammans skapar en varaktig fred. Om det trots detta arbete skulle 
uppstå en konflikt som EU väljer att militärt hantera skall Sverige inneha en 
förmåga som innebär att svenska förband skall kunna deltaga i fredsframtving-
ande operationer. 

2.2.2 Försvarsmaktens uppgifter 
Som framgått betraktas risken för ett angrepp mot Sverige inom en 10-års period 
som mycket liten. Sveriges förmåga att kunna deltaga i internationella uppgifter 
kommer däremot kraftigt att behöva ökas. Ett sätt att granska vilka uppgifter 
Försvarsmakten förväntas hantera är att granska de uppgifter den åläggs. Till 
skillnad mot det kalla krigets entydiga uppgift att hantera en eventuell invasion 
föreligger numer fyra olika uppgifter.109 
 

• Försvara Sverige mot väpnat angrepp. 
• Hävda vår territoriella integritet. 
• Bidra till fred och säkerhet i omvärlden. 

                                                                                                                                   
både militära och civila medel nyttjas. Beslut att inleda en operation tas med enhällighet 
samtidigt som det är frivilligt att bidraga med resurser. Denna förmåga har funnits sedan år 2003 
och EU har genomfört uppdrag i Kongo och på Balkan. De typer av krishanteringsoperationer 
som EU kan genomföra räknas upp i artikel 17 i EU-föredraget och kallas där för ”Petersbergs-
uppgifterna”. De typer av operationen föredraget rymmer är: humanitära insatser, räddnings-
insatser, fredsbevarande insatser och militär krishantering (i syfte att till exempel tvinga eller 
bevara fred). En krishanteringsstyrka skall kunna agera självständigt och måste därför ha till-
gång till bland annat stridsledning, logistik och underhåll samt vid behov även sjö. och luftstrids-
krafter. EU önskar vidare kapacitet att leda flera liknande operationer samtidigt. 
107 Riksdagstrycket Proposition 1999/2000:30, s. 26-27 
108 Riksdagstrycket Proposition 1998/99:74, s. 44-45 och Proposition 1999/2000:30, s. 46 
109 Förändrad omvärld, s. 91 
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• Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. 
 
En utveckling av dessa uppgifter innebär utifrån den nya huvuduppgiften väp-
nad strid följande:110 
 

• Hävda Sveriges territoriella integritet. 
• Bidraga till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i 

fredfrämjande insatser över hela skalan av konflikter, i Europa och globalt. 
• Vid ett försämrat omvärldsläge, med beaktande av synergier mellan vår nationella och 

internationella insatsförmåga och efter successiva beslut av statsmakterna, kunna han-
tera händelseutvecklingen och möta hot som kan uppstå till följd av en kris eller kon-
flikt i omvärlden. 

• Efter successiva beslut av statsmakterna, kunna möta och genomföra operationer av be-
gränsad omfattning utifrån då tillgängliga resurser (insatsförband, förstärknings-, kom-
petens- och utvecklingsresurser). 

• På lång sikt, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och med 
successiva beslut av statsmakterna, kunna utveckla förmåga att möta olika former av 
mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet. 

 
Trots att hotet mot nationen anses som litet förutsätter ett hanterande av det väp-
nade angreppet att en grundläggande försvarsförmåga finns. Det eventuella hotet 
bedömer regeringen inte kommer från ett direkt angrepp utan från ett yttre hot i 
närområdet och som når Sverige. Detta hot kan bland annat innefatta fjärrstrids-
medel, nukleära, biologiska eller kemiska stridsmedel (NBC-stridsmedel), hot 
mot civila eller militära mål och avslutningsvis intrång på det svenska territoriet. 
Försvarsmakten skall således med kort varsel kunna hantera denna typ av hot 
samtidigt som den med 1 till 10 års varsel skall kunna möta mer omfattande hot 
av varierande karaktär.111 
 
Om man granskar det tidigare presenterade handlingsmönstret och applicerar de 
uppgifter Försvarsmakten har på detta framgår att uppgiften; bidraga till att 
förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredfrämjande 
insatser över hela konfliktskalan av uppgifter, i Europa och globalt, poängteras.  
 
”Den för svensk försvarspolitik viktigaste slutsatsen av det senaste årets internationella utveck-
ling är behovet av att snabbt stärka Sveriges förmåga att bidra till europeisk krishantering.”112 
 
Via denna uppgift kan man finna huvuddelen av det resonemang som rör det 
internationella samarbetet och viljan att på ett aktivt sätt kunna använda för-
svaret i fredsfrämjande insatser. Detta över hela konfliktskalan och upp till 
fredsframtvingande karaktär.113 
 
Sammantaget ser jag en röd tråd mellan den politiska viljan och uppgifterna till 
Försvarsmakten. Behovet av en stärkt internationell krishanteringsförmåga moti-
veras väl samtidigt som det saknas en tydlig prioritering mellan de olika upp-
gifterna. 

2.2.3 Luftstridskrafternas uppgifter 
De uppgifter som åläggs Försvarsmakten är även de som gäller för Flygvapnet. 
Detta kan förklaras med att de gamla försvarsgrenarna numera är hopslagna till 

                                                 
110 DLO, s. 29-30 
111 Riksdagstrycket, Proposition 1999/2000:30, s.41-45 
112 Ibid. s.47 
113 Ibid. s.46-47 
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en försvarsmakt och att ytterligare differentiering därmed ej behövs. De uppgift-
er som presenteras i detta stycke är därför en sammanställning av de tolkningar 
författaren gjort. Uppgifterna är dock hämtade ur doktriner och torde således ha 
stor relevans. 
 
I försvarsministerns anförande vid år 2003 Folk och försvars rikskonferens i 
Sälen sades bland annat följande: 
 
”De nationella resurser som ska finnas omedelbart gripbara i Sverige ska också kunna användas 
i internationella insatser, och omvänt.”114 
 
Detta uttalande innebär att de förband och den materiel vi har i Sverige skall 
kunna nyttjas vid både internationella operationer och vid lösandet av övriga 
uppgifter. Ett flygsystem måste således kunna lösa alla de uppgifter som de 
internationella insatserna kräver samtidigt som det skall kunna hantera de krav 
som ställs då systemet skall verka nationellt. Den gamla säkerhetspolitiska ut-
formningen innebar för Flygvapnet att en uppdragsstruktur bestående av jakt-, 
attack- och spaningsfunktionen (JAS) skulle lösa sina uppgifter i Sverige och 
dess omedelbara närhet. Ytterligare uppgifter var telekrig och flygtransport.115 
 
”Vad avser uppgiften att bidra till fred och säkerhet i omvärlden skall Försvarsmakten alltid: 
…ha förmåga att i samverkan med andra länder planera, genomföra och utvärdera fredsfram-
tvingande operationer i Europa och dess närhet”116 
 
Den nya säkerhetspolitiska utformningen innebär att svenska flygstridskrafter, 
via Petersbergsuppgifterna, kan komma att ställas under främmande befäl och 
att den uppdragsstruktur som luftstridskrafterna förr hade därmed inte längre 
kan nyttjas. Istället har en ny uppdragsstruktur införts där de gamla delförmå-
gorna nu är borta till förmån för ett system där strävan är att ändamål och syfte 
skall rubricera uppdraget. Strukturellt finns det stora likheter med den modell 
som används av NATO och kommer, inom ramen för den internationella struk-
turanpassning som pågår inom luftstridskrafterna, att med tiden alltmer överens-
stämma med denna.117  Luftoperationer indelas i Sverige numer enligt figur 4118: 
 

 
                                                 
114 Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och Försvars rikskonferens, 2003-01-
21. Hämtat 2005-02-07 http://www.regeringen.se/sb/d/3214/a/6892 
115 DLO, s. 182 
116 Försvarsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakten, 
Stockholm: Försvarsdepartementet, 2003, s. 6 
117 DLO, s. 163 
118 Ibid. s. 164 
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Luftstridsoperationer 
Luftförsvarsoperationer: Utnyttjas för att etablera önskad grad av luftrums-
kontroll. Luftförsvarsoperationer är strategiska instrument då de ytterst syftar till 
att försvara eget kraftcentrum119. Luftförsvarsoperationer indelas i offensivt och 
defensivt luftförsvar. Det offensiva luftförsvaret användes för att förhindra mot-
ståndaren att verka i luftarenan genom ett aggressivt agerande. Typiska mål för 
ett offensivt luftförsvar kan vara flygande plattformar på marken eller i luften, 
ledningssystem, baser och luftvärn. Det defensiva luftförsvaret syftar till att 
hindra motståndaren från att verka i luftarenan över egna förband eller eget terri-
torium. Det är under denna rubrik vi finner de uppgifter flygvapnets jaktförband 
hade under kalla kriget. Här återfinns även dagens incidentuppdrag syftandes till 
att hävda rikets territoriella integritet.120 
 
Markmålsoperationer: Genomförs antingen som självständiga luftstridsopera-
tioner eller som understöd till egna markförband. Operationens huvudmålsätt-
ning är att begränsa motståndarens handlingsalternativ på markarenan samtidigt 
som operationen ökar den egna handlingsmöjligheten. Markmålsoperationer kan 
utföras som strategiskt anfall, anfall på djupet eller direkt flygunderstöd. Strate-
giska flyganfall syftar till att direkt uppnå strategiska effekter. Detta skall ske 
genom anfall mot motståndarens kraftcentrum eller kritiska sårbarheter121. Flyg-
anfall på djupet genomförs som en självständig operation på sådant avstånd från 
egna förband att ingen samverkan mellan stridskrafterna behöver ske. Syftet är 
att förstöra, splittra eller avleda motståndarens militära potential på marken 
innan den kan anfalla våra styrkor eller på annat sätt uppnå sina målsättningar. 
Det direkta flygunderstödet utnyttjas för att ge eldunderstöd till egna förband 
som är i nära eller i direkt strid med motståndarens markstridskrafter.122  
 
Sjömålsoperationer: Delas upp i ytanfall och ubåtsjakt. Ytanfallet kan ske som 
självständiga flyginsatser mot fartyg, sjömålsoperationer eller som samordnade 
med egna marinstridskrafter. Syftet är att bistå de marina stridskrafterna i sin 
strävan att uppnå kontroll till sjöss. Ubåtsjakt används för att hindra eller försvå-
ra för en motståndare att agera med ubåt. Genomförs i huvudsak med helikopter 
och kommer ej avhandlas vidare i denna uppsats.123 
 
Luftunderstödsoperationer 
Flygunderrättelseinhämtning: Består av flygspaning, övervakning och signal-
spaning. Flygspaning syftar till att lokalisera och identifiera motståndarens för-
bandsverksamhet, fasta objekt eller att följa upp resultatet av egna offensiva 
företag. Flygspaning genomförs i huvudsak av stridsflygsystem och obemann-
ade flygande farkoster (Unmanned Aerial Vehicles, UAV). Övervakning innebär 
systematisk observation av verksamhet eller objekt i ett större geografiskt om-
råde och kan ske i luft-, mark- och den maritima arenan. Generellt användes till 
stor del markbaserade sensorer till detta och avhandlas därför här ej vidare. 

                                                 
119 De faktorer på vilka parterna i en konflikt baserar sin förmåga till kamp. Detta kan avse 
specifika förmågor, eller deras fysiska, konceptuella och moraliska förutsättningar. MSO, s. 78 
120 DLO, s. 164-167 
121 Punkter där avgörande kan nås till vår fördel och där motståndaren är svag eller inte förväntar 
sig ett angrepp. MSO, s. 85 
122 DLO, s. 168-172 
123 Ibid. s. 173-174 
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Signalspaning handlar om att inhämta information om spaningssystem, målin-
mätningssystem och varningssystem. Vidare kan kommunikationsavlyssning på 
olika nivåer genomföras.124  
 
Luftburen transport, flygräddning och luftburen ledning: Genomförs med andra 
system än JAS 39 och kommer ej avhandlas vidare i denna uppsats. 
 
De uppgifter som ett stridsflygsystem kan få inom ramen för den nya säkerhets-
politiska utformningen kan mot bakgrund av ovanstående vara följande: Luft-
försvarsoperationer (offensivt/defensivt luftförsvar), markmålsoperationer, sjö-
målsoperationer och flygunderrättelseinhämtning. Dessa påminner till stor del 
om de uppdragstyper som förekom i samband med den gamla säkerhetspolitiska 
utformningen. Den stora skillnaden är dock att det numer är operationens syfte 
som är den dominerande parametern för uppdragstypens definiering samt att 
begreppen inbördes förhåller sig på ett sätt som liknande det strukturträd som 
återfinns i NATO: s Allied Joint Doctrine (AJP 3.3).125 
 
Alla de uppgifter som här presenteras liggandes under det totala samlingsnamnet 
luftoperationer kan även förekomma inom ramen för lösandet av uppgiften 
internationella insatser. 
 
”Med internationella operationer avses operationer där delar av Sveriges försvarsmakt deltar till-
sammans med andra nationers stridskrafter. Operationen blir då multinationell. Svenska förband 
kan tilldelas att självständigt lösa uppgifter men de ingår då i ett större internationellt samman-
hang. Det vanligaste är då att uppgifter löses tillsammans med förband från andra stater. De 
svenska förbanden utgör då en kugge snarare än ett nav i den internationella operationen.”126  
 
Det är dock troligt att exempelvis EU väljer att kategorisera och benämna 
uppgifterna på ett något annorlunda sätt men principen är dock densamma med 
en indelning i kategoriserande uppdragstyper.127 Detta medför att uppgifterna 
även skall kunna utföras på den internationella arenan och tillsammans med 
andra nationers luftstridskrafter. Sammantaget innebär detta att det internatio-
nella deltagandet därmed blir dimensionerande för den fortsatta undersökningen.  

2.4 Sammanfattning 
Hela detta kapitel påvisar den stora förändring som skett gällande Sveriges 
säkerhetspolitiska utformning samt de konsekvenser denna förändring fått för 
Försvarsmakten och dess luftstridskrafter. Om de delar i kapitlet som avhandlar 
Försvarsmakten och Flygvapnet/luftstridskrafterna kondenseras kan följande 
figur sammanfatta innehållet (se figur 5): 

                                                 
124 DLO, s. 176-178 
125 Ibid. s. 196-197 
126 Ibid. s. 193 
127 Ibid. s. 196 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 36(66) 
 

 
 
Figur 5 visar skillnader mellan invasionsförsvaret och insatsförsvaret gällande 
hot, tänkt geografiskt agerande, tänkt nyttjande, prioriterade egenskaper, foku-
serad verksamhet, förmågor och koncept.  
 
3 Undersökning  

3.1 Krav på ett stridsflygsystem i den gamla svenska 
säkerhetspolitiska utformningen 
Under denna rubrik granskas vilka förmågor ett stridsflygsystem behövde ha för 
att lösa de uppgifter Flygvapnet hade i den gamla säkerhetspolitiska utform-
ningen. De kriterier som presenteras i kapitel 1.4 (teorianknytning och metod) 
används här som rubrik. Under respektive rubrik kommer de i kapitel 2.1.2 och 
2.1.3 (försvarsmaktens och flygvapnets utformning och uppgifter - före kalla 
krigets slut) presenterade uppdragstyperna granskas och analyseras.  

3.1.1 Räckvidd/uthållighet 
Jaktfunktionen 
Denna funktion var under denna tid högt prioriterad. Bland uppgifterna fanns 
bland annat att bekämpa kryssningsrobotar som kunde komma att överflyga 
svenskt luftrum.128 Den taktiska svenska idén var att bekämpa anflygande en-
heter i och utanför svenskt luftrum. Tanken var dock aldrig att jaktflyget skulle 
sträva efter verkan inne över angriparens moderland. För att kunna lösa denna 
uppgift behövde det svenska jaktflygsystemet en god numerär. Räckvidden 
                                                 
128 Programplan 89-92, s. 38 
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behövde dock ej överstiga den sträcka som krävdes för att ta sig ut till en punkt 
där angriparen kunde mötas. Begreppet räckvidd beskriver avstånd och begrepp-
et uthållighet beskriver en tidsrelaterad faktor. Den uthållighet det svenska jakt-
flyget behövde handlade om att under tillräcklig tid kunna ligga i beredskaps-
läge och invänta en eventuell insats. Med en god numerär var kravet i detta fall 
begränsat då avlösning kunde ske med tillkommande enheter. Ett behov av att 
utöka räckvidd och uthållighet via lufttankning identifierads inte. 
 
Attackfunktionen 
En av attackflygets uppgifter var att bekämpa angriparens sjöstridskrafter. Man 
ansåg det bättre att sänka angriparens landstigningstonnage till havs än att an-
griparen kom i land och att de svenska markstridskrafterna därefter skulle be-
kämpa den landstigna angriparen en efter en. Vidare var den strategiska tanken 
att jakt- och attackflyg skulle möta angriparen utanför Sveriges territorium och 
därmed skapa tid för Sveriges resterande styrkor att mobilisera.129 För att uppnå 
detta räckte det med att räckvidd och uthållighet medgav attackföretag en bit 
utanför Sveriges territorialvattengräns. I och med den strategiskt defensiva men 
taktiskt offensiva hållningen kunde ett system med för lång räckvidd av om-
världen betraktas som strategiskt offensivt, vilket kunde leda till ökad spänning 
och att nationer i Sveriges närhet kunde tvingas till motåtgärder. Detta ville 
Sverige undvika och kravet på ett attackflygsystem var därför begränsad räck-
vidd och ingen möjlighet till lufttankning, vilket innebar begränsade möjligheter 
till att slå på djupet in i den tänkta angriparens moderland. Detta resonemang 
gäller även för möjligheten att genomföra attackföretag mot markmål. Förmågan 
till uthållighet var sällan en dimensionerande parameter. I attackföretagets natur 
var det, med de gamla uppgifterna som grund, räckvidd som var begränsande.130 
 
Flygspaningsfunktionen 
Spaningsflygets uppgift var att övervaka och kartlägga fientliga invasionsförbe-
redelser, försvarsanläggningar och rörelser. Den insamlade informationen skulle 
nyttjas som underlag för beslut om beredskapshöjning och kraftsamling av 
försvarsmaktens resurser. Detta skulle kunna ske över hela konfliktskalan.131 
Vidare ombesörjde spaningsflyget målfotografering före exempelvis attackflyg-
ets insatser.132 Detta innebär att det krävdes räckvidd till avstånd som mot-
svarade den tänkta angriparens ilastningshamnar och dess omedelbara närom-
råde och att kravet på räckvidd och uthållighet gällande ett spaningsflygsystem 
motsvarade de som ställdes på dåtidens attackflygsystem. 

3.1.2 Förmåga till självständigt uppträdande 
Hela den gamla säkerhetspolitiska utformningen innebar i grunden att ett själv-
ständigt agerande skulle kunna ske. Trots att vissa diskussioner fördes med 
andra nationer så var det dimensionerande att uppgifter skulle kunna lösas själv-
ständigt och utan stöd från andra nationer. Detta resonemang byggde på en tanke 
om att eventuell hjälp utifrån skulle anlända, men att det i så fall kunde ta tid. 
Innebörden av detta blir följaktligen att det ställdes stora krav på förmågan att 
                                                 
129 Programplan 85-90, s. 34 
130 Intervju med major Ola Höglund, före detta ställföreträdande divisionschef vid TU JAS 39, 
genomförd 2005-03-16 vid Försvarshögskolan, Stockholm. (Hädanefter Höglund) 
131 Programplan 89-92, s. 38 
132 Höglund 
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kunna uppträda självständigt innan det att eventuella understödsaktioner från 
annan sida kunde genomföras.133 
 
Jaktfunktionen 
 
”Vi skall kunna tvinga en angripare att avdela avsevärda flygstridskrafter för en inledande 
bekämpning av våra samlade försvarsresurser under så lång tid att vi hinner genomföra mo-
bilisering och förberedelser för fortsatt strid. Under en sådan bekämpning skall våra åtgärder 
koncentreras på luftförsvar och skydd…”134 
 
I den gamla säkerhetspolitiska utformningen var jaktflygets initiala, och kanske 
viktigaste uppgift, att tvinga en angripare att avdela avsevärda flygstridskrafter 
för en inledande bekämpning av Sveriges samlade försvarsresurser. Detta upp-
lägg byggde på en förmåga att inledningsvis och utan stöd från omvärlden 
kunna bekämpa anflygande företag. Slutsatsen av detta blir att den gamla säker-
hetspolitiska utformningen ställde ett absolut krav på förmågan att kunna ope-
rera självständigt med våra jaktflygsystem. 
 
Attackfunktionen 
 
”Vid en eventuell kustinvasion skulle angriparen kunna mötas och åsamkas kännbara förluster 
redan under tilltransporten över havet och genom luften.”135  
 
”Angriparens tilltransporter skall kunna bekämpas utanför vårt territorium.”136  
 
Dessa krav innebar att attackflyget tidigt måste kunna sättas in med full kraft 
och att den knappa tiden sannolik skulle resultera i att den politiska nivån inte 
hunnit förhandla fram någon hjälp utifrån. Attackfunktionen behövde således en 
förmåga att kunna agera självständigt. 
 
Flygspaningsfunktionen 
Sverige var under perioden alliansfritt. Ett samarbete mellan andra länder 
avseende informationsutbyte förekom dock. Detta samarbete gick bland annat ut 
på att man bytte information mellan de olika samarbetspartnerna.137 Spanings-
flygsystemet var då en resurs för att skaffa underlag för kartläggning och sy-
stematisering av en eventuell angripare. Det finns många exempel på informa-
tion gällande exempelvis fartyg och flygplan som spaningsflyget, ofta via foton, 
levererat till olika intressenter runt om i Sverige. Ytterligare uppgifter flyg-
spaningen nyttjades till var bland annat dokumentation av fientliga grupperingar 
samt resultat av egna attackinsatser. Dessa insatser skedde ofta vid ett eventuellt 
fientligt angrepp tidigt och spaningsflygsystemet behövde således ha god för-
måga att operera självständigt. 

3.1.3 Användbarhet 
Jaktfunktionen 
Uppgiften för jaktflyget var att bekämpa såväl angriparens flygstridskrafter som 
kryssningsrobotar. Detta i syfte att begränsa angriparens luftoperativa handlings-

                                                 
133 Krister Pallin, Sveriges militära satsningar: en översikt med förklaring till perioden efter 
1945, Stockholm: FOI, 1998, s. 82 
134 Programplan 85-90, s. 25-26 
135 Ibid. s. 26 
136 Ibid. s. 38 
137 Agrell, s. 120-122 
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frihet. Detta innebär bland annat att ett stridsflygsystem som skulle lösa upp-
gifter kopplade till jaktfunktionen behövde inneha en mängd olika förmågor. 
 
Var uppgiften att bekämpa kryssningsrobotar krävdes en förmåga att efter start-
order snabbt vara i luften och på en höjd som medgav möjlighet till leverans av 
det vapen som avsågs. Vidare krävdes förmågan att autonomt eller i samverkan 
med andra ledningssystem upptäcka och därefter målinmäta den anflygande 
roboten. Avslutningsvis fanns ett behov att avhängt den anflygande robotens 
flygbanor, höjder och övriga karakteristika kunna nyttja olika typer av vapen. 
Vid bekämpning av anflygande kryssningsrobotar strävade anfallsupplägget 
vanligtvis till att jaktflyget skulle möta roboten i framsektorn och därefter, med 
radarjaktrobot138 som primärvapen, bekämpa den mötande kryssningsroboten. 
 
Var uppgiften att bekämpa angriparens flygstridskrafter fanns liknade men även 
andra krav på det avsedda jaktflygsystemet. Uppgiften för att lösa denna funk-
tion är att klassificera som jaktstrid.139 Även i detta fall var ofta strävan att efter 
identifiering, målinmätning och målklassificering bekämpa angriparen via fjärr-
strid, Beyond Visual Range (BVR), och detta med fördel via primärvapnet 
radarjaktrobot. Om detta misslyckades kunde striden fortsätta men i egenskap av 
närstrid, Within Visual Range (WVR)140. I denna typ av strid var inte längre 
radarjaktroboten primärvapnet utan en robot med infraröd målsökare (IR-
robot)141 var det bästa vapnet. Om det fientliga flygplanet gjorde undanmanöver 
och strävade efter att undgå bekämpning alternativt försökte bekämpa det 
svenska flygplanet har striden kommit in på korta bekämpningsavstånd och 
kallas kurvstrid142. Även i detta fall var IR-roboten det bästa vapnet men auto-
matkanonen sågs som ett alternativ.  
 
Alla dessa olika scenarier med olika typer av luftstrid ställde en vid flora av krav 
på det nyttjade systemet. Sammantaget krävs i slutändan en förmåga som inne-
bär att jaktflygsystemet skulle ha sådana egenskaper att det skulle kunna ta sig 
till ett läge där bekämpning av det avsedda målet kunde ske. Vägen dit kunde 
variera men olika typer av mål och luftstrider krävde en förmåga att kunna leve-
rera alla ovan nämnda typer av vapen.  
 
”Genom tillgänglighet i fred skulle flygstridskrafterna utveckla hög initial effekt och snabbt 
kunna sättas in i olika områden. De skulle medverka i underrättelseinhämtning och övervakning 
samt kunna ingripa vid brott mot våra tillträdesbestämmelser.”143  
 
Ovanstående är en skrivning som i grunden är kopplad till uppgiften territoriell 
integritet. Ofta löstes denna via incidentberedskap. Denna beredskap gick ut på 
att snabbt starta och anflyga mot den kränkande plattformen. Om den kränkande 
plattformen lät sig avvisas blev resultatet ofta en diplomatisk not. Om den krän-
kande plattformen inte lät sig avvisas skulle kraftfullare åtgärder vidtagas. Dessa 
                                                 
138 Radarjaktrobot: robot som via inmätning och guidning från det bärande flygplanets radar 
alternativt via egen radar styr mot det utpekade målet. 
139 DLO, s. 183 
140 Strid som kännetecknas av korta avstånd och visuell kontakt de stridande emellan. 
141 IR-robot: robot vars målsökare följer en värmekälla, exempelvis motorutloppet på ett 
stridsflygplan. 
142 Kurvstrid: närstrid som kännetecknas av att flygplanen manövrerar kraftigt mot varandra, 
offensivt eller defensivt, för att nå anfallsläge eller för att försämra motståndarens 
anfallsmöjligheter. 
143 Programplan 89-92, s. XXI 
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åtgärder krävde en form av graderad verkan där varningsskott skulle föregå ver-
kanseld.144 Ett krav på vapensystemets användbarhet var således att piloten 
kunde skjuta vid sidan om den kränkande plattformen med sådan precision att 
den kränkande uppfattade att han var under verkan från möjlig varningseld och 
därför eventuellt skulle låta sig avvisas. 
 
Attackfunktionen 
Det svenska attackflyget hade i grunden en uppgift att utföra taktiskt offensiva 
insatser. Dessa insatser skulle ske mot i huvudsak invasionsföretag som kom 
över havet. Vidare fanns uppgifter som innebar ett krav på att kunna bekämpa 
olika typer av markmål. Avslutningsvis hade attackflyget även i uppgift att 
kunna deltaga i luftförsvarsuppgifter och den nationella incidentberedskapen. 
 
Var uppgiften att bekämpa sjömål fanns flera olika krav på valet av beväpning. 
Då attackflyg var en begränsad resurs tvingades man till en prioritering gällande 
vilka mål som skulle angripas. Efter denna process valdes mål ut som dels var 
av stor vikt för angriparen och som dels var möjliga att angripa. Det var hela 
tiden en avvägning mellan förväntat resultat och risknivå. De mål som slutligen 
valdes ut för bekämpning var som regel utrustade med olika typer av luftvärns-
system. För att kunna skapa en acceptabel kvot mellan resultat och risk ställdes 
stora krav på taktiskt upplägg, ledning och vapensystem. Det vapen som skulle 
nyttjas, ofta en sjömålsrobot, behövde ha en förmåga att kunna avfyras på ett 
avstånd, som relativt det fientliga luftvärnet var stort. Då roboten väl var avfyrad 
behövde den kunna flyga på så låg höjd och hög fart att det angripna fartygets 
luftvärn skulle ha svårt att upptäcka den och att tiden för bekämpning och 
motverkan därmed blev kort. Då roboten träffade sitt mål var önskemålet att 
fartyget skulle sänkas alternativt åsamkas så stora skador att det under över-
skådlig tid kunde räknas bort som ett potentiellt hot. Till detta finns även andra 
önskemål såsom god resistans mot störning, möjlighet till olika typer av taktiska 
upplägg samt att den fällande plattformen i samband med målföljning inte skulle 
behöva utsättas för en stor risk. 
 
Då det gällde attack mot sjömål var det endast fartyg av olika typer som skulle 
angripas. I fallet markmål förekommer ett betydligt bredare spektrum av mål-
typer. Ofta uppdelades målen i hårda respektive mjuka mål. De hårda målen 
utgjordes av exempelvis stridsvagnar och broar medan de mjuka målen kunde 
utgöras av fordonskolonner eller ledningsplatser. För att kunna slå mot de hårda 
målen krävdes ett vapensystem som med relativt god precision kunde träffa det 
utvalda målet. Detta vapensystem bestod uteslutande av någon typ av robot 
avsedd för markmål. Om målet var av den mjuka karaktären fanns andra krav. 
Karakteristiskt för måltypen är att den ofta är utspridd över en yta och att andra 
typer av vapen än de i det hårda fallet därmed generellt blir att föredra. De typer 
av vapen som i detta fall nyttjades var exempelvis attackraketer, sprängbomber 
eller automatkanon. Dessa vapen har avsiktlig en större spridning och kan där-
med leverera den effekt som i detta fall önskas.145 
 

                                                 
144 Detta förfarande är enligt den internationella standard som regleras i dokumentet: 
”ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m”. (IKFN). 
145 Underlaget till detta stycke bygger på en intervju med övlt Ken Lindberg, HKV KRI LUFT 
Flyg (före detta chef TU JAS 39), genomförd 2005-02-07 vid Försvarsmaktens högkvarter i 
Stockholm. (Hädanefter Lindberg) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 41(66) 
 
De olika typer av vapen som här har avhandlats inom ramen för attackflygets 
olika uppgifter har visserligen i exemplen sjömål och hårda mål en god 
precision. De är dock generellt ej att betrakta som det vi idag kallar preci-
sionsvapen. Vidare har de olika scenarierna som nämnts på konfliktskalan gällt 
nivån väpnad konflikt till krig. Detta beror på att själva attackförmågan i denna 
kontext inte var användbar i resterande delar av konfliktskalan. 
 
Attackflygets roll i incidentberedskapen var liknande den som jaktflyget hade. 
Kraven på de vapensystem som skulle nyttjas var således desamma. 
 
Flygspaningsfunktionen 
Flygspaningssystemets uppgift i detta sammanhang var att leverera verkan i 
form av information. Denna information kan levereras i olika skepnader och i 
tider där den gamla säkerhetspolitiska utformningen var förhärskande var foto-
grafier en frekvent nyttjad informationsbärare. Beroende på vad som skulle ut-
spanas ställdes olika krav på det kamerasystem som nyttjades. Om uppgiften 
handlade om att fotografera exempelvis ett fartyg krävdes ett kamerasystem som 
kunde leverera bilder med hög detaljupplösning. Var uppgiften att dokumentera 
vad som föregick i en hamn tillhörande en annan nation krävdes möjlighet att på 
avstånd, utan att kränka den andre nationens luftrum eller territorium, foto-
grafera detta. Kravet på kamerasystemet blev därmed annorlunda. Vidare fanns 
önskemål om att kunna utföra dessa uppdragstyper även under mörker, vilket 
ställde ytterligare krav på kamerasystemet. 
 
Förutom att underrättelseinhämta via fotografering fanns krav gällande över-
vakning av den svenska havsytan. Detta var en uppgift som ofta på bästa sätt 
löstes via spaningsflygets radar. Vidare ställde dåtidens system krav på att 
plattformen skulle kunna ta med sig den insamlade informationen till landnings-
basen. Där skulle informationen analyseras och order om en attackinsats kunde 
mot bakgrund av den information spaningsflyget levererat utfärdas. Det fanns 
naturligtvis önskemål om att erhålla den insamlade informationen snabbare och 
därmed tidigare kunna nå verkan i det utvalda målet. Den teknik som då fanns 
medgav dock inte detta. 
 
I ett läge som på konfliktskalan närmast kan beskrivas som krig fanns ett behov 
av att spaningsflyget skulle kunna försvara sig. Oavsett om det gällde foto-
graferingsuppdrag eller havsövervakning var det av stor vikt att spaningsflyg-
planet självständigt kunde försvara sig mot fientligt jaktflyg eller luftvärn för att 
därefter landa med den insamlade informationen. Ett sätt att lösa detta på var att 
beväpna spaningsflygplanet med IR-robotar. 
 
Bortsett från den självförsvarsbeväpning spaningsflyget i ett krigsläge ansågs 
behöva var kraven på övriga system mycket lika oavsett var på konfliktskalan 
man befann sig. Exempelvis kunde den goda förmågan till havsövervakning 
vara något som i fredstid, inom ramen för uppgiften stöd till samhället, kunde 
efterfrågas av kustbevakning och sjöräddning. 

3.1.4 Risknivå 
Jaktfunktionen 
Förutom jaktflygplanets, via exempelvis manövrering, inbyggda konceptuella 
förmåga till egenskydd ställdes andra krav. I fasen fjärrstrid var det ett absolut 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 42(66) 
 
krav att systemet kunde skilja mellan eget och fientligt flyg. Risken fanns annars 
att man i brist på visuell kontakt vådabekämpade ett eget flygplan. Oberoende 
av i vilken fas striden var krävdes dessutom ett system som varnade för om 
flygplanet var belyst av någon typ av fientlig radar. Om så skedde krävdes 
dessutom ett system som medgav möjlighet att sätta in motåtgärder, exempelvis 
genom att fälla IR-facklor146 eller remsor147. Dessa två delsystem, varnare och 
motmedel, bildar tillsammans något som idag kallas varnar och motmedels 
system (VMS-system). Förutom ett fungerande VMS-system krävdes i vissa fall 
möjlighet till att själv leverera någon form av störning. Denna störning kunde 
vara av olika typer men vanligt förekommande var radio- och radarstörning. 
Detta samtidigt som det svenska jaktflyget själv behövde ha förmåga att hantera 
eventuell motsvarande fientlig störning. 
 
Attackfunktionen 
Den stora skillnaden mellan jakt- och attackfunktionen i detta fall är attack-
flygets mer begränsade konceptuella förmåga till egenskydd. För att kunna lösa 
uppgifter kopplade till den verkan som attackföretaget avsåg leverera fanns 
generellt inte utrymme för att även bära vapen avsedda för luftstrid. Kravet på 
ett väl fungerande VMS-system var således i attackfallet minst lika stora som i 
jaktfallet. Detta accentueras inte minst av att attackflyget ofta skulle nyttjas mot 
mål som man redan i förväg visste var bestyckade med luftvärn, exempelvis 
större fartyg eller fordonskolonner. 
 
Flygspaningsfunktionen 
I fallet flygspaning kan inga eller obetydliga skillnader mot attackfunktionen i 
detta avseende identifieras.  

3.1.5 Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
Jaktfunktionen 
I den gamla säkerhetspolitiska utformningen var det uttalat att Sverige vid ett 
angrepp skulle försvaras av enbart svenska förband. Den diskussion som fördes 
angående eventuell hjälp utifrån är inget som syns spår av i exempelvis ÖB: s 
programplaner. Om hjälp däremot skulle anlända sågs det därför med stor 
sannolikhet inte som att den tillförda förmågan skulle integreras i den svenska 
strukturen utan snarare betraktas som ett fristående element. Detta innebär att 
det för jaktflyget i grunden inte fanns några krav på interoperabilitet. 
 
Den enda samverkan med andra vapenslag som krävdes av jaktflyget var med 
luftvärnet. Förhållandet mellan flygstridskrafterna och luftvärnet var i den gamla 
säkerhetspolitiska utformningen densamma som idag. Tanken var att luftvärnet 
via sin uthållighet och defensiva förmåga skulle reducera motståndarens hand-
lingsfrihet samtidigt som den för de svenska flygstridskrafterna skulle öka.148  
 
Attackfunktionen 
I den gamla säkerhetspolitiska utformningen har inga krav gällande det svenska 
attackflygets interoperabilitet kunnat identifieras. 
 

                                                 
146 IR-fackla: motmedel med syfte att få IR-robotar att tappa målföljningen. 
147 Remsor: motmedel med avsikt att leverera ett för angriparens radar falskt radareko. 
148 DLO, s. 90 
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Flygvapnet hade bland annat som uppgift att i samverkan med sjöstridskrafter 
bekämpa fiendens tilltransporter genom luften, över havet och över land-
gränsen.149 Detta innebär att viss samverkan mellan attackflyget och de svenska 
sjöstridskrafterna planerades. Således ställdes krav på att de i en gemensam 
(joint) operation ingående komponenterna skulle ha förmåga att kommunicera 
och på andra sätt inbördes samverka. Ytterligare en viktig förmåga var att kunna 
skilja på egna och fientliga flygplan respektive fartyg. Detta var i syfte att und-
vika missförstånd och eventuella vådabekämpningar. 
 
Flygspaningsfunktionen 
I den gamla säkerhetspolitiska utformningen har inga eller obetydliga krav 
gällande det svenska spaningsflygets interoperabilitet kunnat identifieras. 
 
Gällande förmågan att samverka med andra vapenslag fanns inga uttalade krav. 
Det resultat som spaningsflyget levererade in till olika abonnenter kunde där-
emot spridas till andra försvarsgrenar och vapenslag. Detta innebär att några 
speciella krav på spaningsflygsystemets förmåga till samverkan med andra 
vapenslag inte fanns. 

3.2 Krav på ett stridsflygsystem i den nya svenska säker-
hetspolitiska utformningen 

3.2.1 Räckvidd/uthållighet 
Som presenterats tidigare är luftstridskrafter ett attraktivt alternativ vid vissa 
internationella operationer.  
 
”Vid deltagande i internationella operationer baserar flygstridskrafterna företrädesvis i ett stabilt 
område angränsande till konfliktområdet. Även om avstånden kan vara betydande medför den 
goda räckvidden möjlighet att projicera en koalitions eller stats beslutsamhet och vilja. 
Resultatet blir att endast de flygande besättningarna behöver exponeras för hotet i själva konflik-
tområdet.”150 
 
En annan aspekt på begreppet uthållighet är den biologiska. Även om flygsy-
stemet i sig kan vara i luften länge måste människan kunna prestera lika god ut-
hållighet. Därför krävs exempelvis system som kan antingen lagra eller produ-
cera den mängd syrgas som krävs för hela uppdragets längd. Vidare måste kli-
matanläggningen vara utformad för att kunna hantera tropisk hetta och arktisk 
kyla. 
 
Luftförsvarsoperationer (offensivt/defensivt luftförsvar) 
 
”Kontroll av luftrummet i operationsområdet är grundläggande vid internationella operationer. 
Ett sätt att utöva kontroll av luftrummet är att etablera en flygförbudszon (No-Fly Zone) där all 
icke auktoriserad flygverksamhet är förbjuden. Att upprätthålla en sådan flygfri zon kan ta stora 
resurser i anspråk.”151  
 
Ett sätt att minska den resurs som krävs är att planera basering och genom-
förande så att det flygande förbandet kan lägga stor del av flygtiden i operations-
området. Detta innebär att de enskilda plattformarna behöver god uthållighet och 
räckvidd, vilket i detta fall ofta uppnås genom förmåga till lufttankning. Via 
                                                 
149 Programplan 89-92, s. XXI 
150 DLO, s. 81 
151 Ibid. s. 197 
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lufttankning kan de plattformar som löser uppgiften kvarstanna så länge den bio-
logiska faktorn tillåter. Slutsatsen är att vid lösandet av denna uppgift är 
räckvidd och uthållighet av stor betydelse. Ett alternativ till detta är att via 
hangarfartyg basera relativt nära det tänkta operationsområdet. 
 
Markmålsoperationer  
Skall denna uppgift utföras i form av ett strategiskt anfall är avsikten att mål på 
djupet, ofta långt in på fientligt territorium, skall bekämpas. Anfallen går ut på 
att via kraftig vapenverkan och psykologisk påverkan få motståndaren att ge upp 
viljan till fortsatt motstånd. För att detta skall kunna uppnås måste det anfallande 
stridsflygsystemet ofta kunna föra stora mängder vapenlast djupt in på mot-
ståndarens område.152 Detta kräver dock att det system som skall utföra upp-
draget har en utformning som medger lång räckvidd. 
 
Skall uppgiften utföras i form av flyganfall på djupet är målsättningen att på-
verka motståndarens militära resurser. Detta genom att forma slagfältet och 
därigenom åstadkomma effekter på operativ nivå, syftandes till att öka det egna 
handlingsutrymmet. Denna uppgift kan gestaltas på en mängd olika sätt. Ge-
mensamt är dock att uppgiften handlar om att bekämpa motståndarens militära 
stridskrafter på djupet. 153 Detta innebär att det stridsflygsystem som skall utföra 
uppdraget ofta behöver ha god räckvidd. 
 
”Fördelen med direkt flygunderstöd är att det omedelbart kan påverka markstriden.”154  
 
Denna typ av strid karakteriseras av bland annat ett snabbt och dynamiskt strids-
förlopp. Detta innebär att det kan vara mycket svårt att planera en operation och 
att veta när i tiden under en markoperation direkt flygunderstöd kan behövas. 
Således måste de luftstridsresurser som avsatts för ändamålet ständigt befinna 
sig i luften för att där invänta direktiv från en framskjuten stridsledare. Ofta 
innebär detta att räckvidden bör vara relativt god men att uthålligheten är av 
yttersta vikt. Detta för att under förhållandevis lång tid kunna vara i luften och 
där invänta order om insats. Norge deltog år 2002/2003 i operation ”Enduring 
Freedom”. Operationen genomfördes över Afghanistan och med stridsflyg-
systemet F-16. Uppgiften var att leverera direkt flygunderstöd och snittflygtiden 
per pass var 6 timmar.155 Detta faktum påvisar ytterligare vikten av god uthållig-
het och därmed möjligheten till lufttankning.  
 
Sjömålsoperationer  
Flygstridskrafterna kan användas för att bekämpa sjömål på stort djup och har 
tack vare sin räckvidd möjlighet att nå mål som de marina stridskrafterna inte 
förmår. Vidare kan flygstridskrafternas goda responsförmåga utnyttjas för att 
anfalla mål som snabbt och oväntat uppenbarar sig.156 Detta innebär att i vissa 
fall, exempelvis då inte sjöstridskrafterna har rätt gruppering, flygstridskrafter 
kan vara ett alternativ. För att detta skall vara möjligt krävs dock att de flygande 

                                                 
152 DLO, s. 169 
153 Ibid. s. 170 
154 Ibid. s. 172 
155 Intervju med major Geir Ödegaard, Norska Flygvapnet, chef för det norska detachementet 
(NOEDETMAN F-16) januari till april år 2003, genomförd 2005-03-01 vid Försvarshögskolan, 
Stockholm 
156 DLO, s. 173 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 45(66) 
 
plattformar som skall lösa uppgiften har en räckvidd som medger insats bortom 
sjöstridskrafternas motsvarande. 
 
Flygunderrättelseinhämtning 
 
”Strategisk flygspaning inhämtar information som krävs på den politiska och militärstrategiska 
nivån medan taktisk flygspaning främst sker som stöd till operativ och taktisk verksamhet”.157  
 
Dessa uppgifter kan lösas på olika sätt och med olika plattformar. Att vid lös-
andet av uppgiften generellt ha god räckvidd och uthållighet är att betrakta som 
en given fördel men framstår i detta sammanhang inte som ett absolut krav. 
Uppgifter på den taktiska nivån torde således kunna lösas utan lufttankning.  

3.2.2 Förmåga till självständigt uppträdande 
Luftförsvarsoperationer (offensivt/defensivt luftförsvar) 
Då det gäller förmågan att självständigt uppträda i ett internationellt uppdrag 
finns flera aspekter att analysera. Om systemet exempelvis ingår i en uppgift 
innebärandes att etablera en flygförbudszon kan uppgiften lösas antingen av 
endast en nation eller i samverkan med andra nationer. Förmågan att rent 
substantiellt kunna uppträda enskilt kan stundom vara bra att inneha men har i 
sig sällan något egenvärde. Detta då ett av de viktigaste elementen vid lösandet 
av internationella uppdrag är att göra det i nära samverkan med andra nationer. 
Det finns dock exempel på peace support operation (PSO) där man separerat 
olika nationers jaktflygsystem antingen geografiskt eller tidsmässigt och på så 
sätt bidragit till en multinationell operation. Även om den operativa effekten vid 
ett sådant uppträdande inte alltid är optimalt finns ett stort politiskt värde i detta. 
Undantaget till detta är om den nation som skall lösa den internationella upp-
giften är ensam och utan hjälp av luftstridskrafter från andra nationer. I detta fall 
blir möjlighet till självständigt uppträdande ett krav. Detta är dock ett scenario 
som för svenskt vidkommande utifrån den nuvarande säkerhetspolitiska utform-
ningen inte är särskilt troligt.158  
 
Markmålsoperationer  
Att med nuvarande säkerhetspolitiska utformning se ett scenario där svenskt 
attackflyg genomför en markmålsoperation utan att några övriga nationer aktivt 
bidrar med resurser anser jag vara svårt. Även om scenariot på sikt kanske blir 
möjligt finns i grunden inget egenvärde i att via förmåga till självständigt upp-
trädande kunna genomföra rena markmålsoperationer utan stöd från någon 
lierad partner. 159 Detta accentueras ytterligare av den svenska inställningen där 
ett FN-mandat krävs för att Sverige skall överväga att deltaga i en fredsfram-
tvingande operation.160 Slutsatsen i detta fall blir att mycket ringa krav ställs på 
ett stridsflygsystems förmåga att kunna genomföra markmålsoperationer själv-
ständigt.

                                                 
157 DLO, s. 177 
158 Telefonintervju med övlt Rickard Nyström F17, divisionschef SwAFRAP JAS 39 divisionen, 
genomförd 2005-02-09. Hädanefter Nyström. 
159 Lindberg 
160 Anförande av utrikesminister Anna Lindh vid Folk och Försvars rikskonferens, 2001-01-24. 
Hämtat 2005-03-22 http://www.regeringen.se/sb/d/4058/a/25934 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 46(66) 
 
Sjömålsoperationer 
I fallet sjömålsoperationer kan inga eller obetydliga skillnader mot markmåls-
operationer i detta avseende identifieras.  
 
Flygunderrättelseinhämtning 
 
”Internationella operationer kräver liksom alla operationer aktuell och omfattande information 
för utvärdering av händelseutveckling och för att snabbt kunna fatta beslut om lämpliga insatser. 
Flygstridskrafternas förmåga att snabbt inhämta information över ett stort geografiskt område 
gör denna resurs efterfrågad”.161  
 
Även gällande denna uppgift är det svårt att se ett scenario där Sverige som 
ensam nation skall genomföra denna uppgift. Kravet på att ett svenskt strids-
flygsystem skall kunna operera utan allierad och självständigt vid en uppgift 
gällande flygunderrättelseinhämtning är således mycket lågt. 

3.2.3 Användbarhet 
Som tidigare nämnts är en av försvarsmaktens och därmed luftstridskrafternas 
uppgifter att deltaga i fredsfrämjande operationer. De fredsfrämjande opera-
tionerna delas upp i åtta162 olika typer av operationer.163 Av dessa åtta är det två 
som kan anses dimensionerande för ett stridsflygsystems uppgifter.164 Dessa är 
de fredsbevarande-165 och fredsframtvingande166 operationerna. I detta stycke är 
det således endast dessa två operationer som inom ramen för undersökningen 
gällande konfliktskalan kommer att avhandlas. 
 
Luftförsvarsoperationer (offensivt/defensivt luftförsvar) 
I grunden handlar uppgiften fredsbevarande operationer om att via parternas 
medgivande bevara en överenskommen fred. I vissa lägen kan uppgiftens lös-
ande dock innebära våldshandlingar.167 Om ett flygsystem tvingas till verkan 
mot ett annat luftmål måste en förmåga att tidigt och säkert kunna identifiera det 
upptäckta målet som en fiende finnas. Innan verkan kan sättas in krävs en lång 
kedja av godkännande där bland annat insatsregler (rules of engagement, ROE) 
måste vara tydligt uttalade. I denna typ av operation innebär detta ofta att 

                                                 
161 DLO, s. 198 
162 Fredsbevarande operationer, fredsframtvingande operationer, övervakning och rapportering, 
väpnad preventiv trupp, evakueringsoperationer, förtroendeskapande åtgärder, 
säkerhetsfrämjande insatser och humanitära operationer. DLO, s. 194 
163 MSD, s. 107-110 
164 Uppgifterna övervakning och rapportering har förvisso med flygsystemet att göra. De är dock 
ur ett flygsystemperspektiv att betrakta som relativt enkla och kan därmed lösas av ett system 
som är dimensionerat för att lösa fredsbevarande- eller fredsframtvingande uppgifter. 
165 Fredsbevarande operationer: ges mandat av FN eller motsvarande organisation (OSSE) enligt 
FN-stadgans kapitel VI och VII. Exempel är övervakning av stilleståndsavtal och bevakning av 
separationszoner. En fredsbevarande operation genomförs med parternas medgivande. Den 
avdelade styrkan utövar endast våldsanvändning inom ramen för rätten till självförsvar. Det 
förekommer dock om läget så kräver fredsbevarande operationer med mandat att utöva 
våldsanvändning enligt kapitel VII. DLO, s. 194 
166 Fredsframtvingande operationer: får mandat av FN enligt FN-stadgans kapitel VII. En freds-
framtvingande operation genomförs utan minst en av parternas medgivande. En freds-
framtvingande operation kan också genomföras om oklarhet råder om betydande aktörers 
medgivande och där dessa med våld kan komma att motsätta sig en implementering av 
mandatet. Den avdelade styrkan utövar våld, från självförsvar till stridsuppgifter inom ramen för 
väpnad strid med stöd av givet mandat. 
167 DLO, s. 194 
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föraren visuellt måste ha identifierat målet som fientligt. Scenariot är då nere på 
de avstånd som innebär att vapen för närstrid eller kurvstrid krävs.168 
 
Gäller uppgiften en fredsframtvingande operation är vi nära den uppgift som på 
den nationella konfliktskalan kallas väpnad strid. Den stora skillnaden är dock 
att det svenska flygsystemet skall kunna leverera vapen mot fientligt luftmål i 
samverkan med andra nationer. För att det svenska systemet skall vara använd-
bart krävs att prestanda på målinmätningssystem och vapen minst motsvarar de 
som övriga bidragsgivande nationers system kan uppvisa. Om detta inte är fallet 
kan efterfrågan av det svenska systemet minska och det finns därmed en risk att 
vi ej tillåts deltaga i operationen. Ytterligare krav på vapen och målinmätnings-
system är att de kan hantera de olika väder och ljusförhållanden som de olika 
globala miljöerna kan uppvisa.169  
 
Markmålsoperationer  
I en fredsbevarande operation kan förutsättningarna snabbt förändras och 
osäkerhet om var på konfliktskalan man agerar kan för den enskilde förekomma. 
Systemet måste således ha en förmåga att snabbt växla mellan att agera i en 
fredsbevarande eller fredsframtvingande roll. I fallet fredsbevarande uppgifter 
förekommer dock sällan eller aldrig rena markmålsoperationer. 
 
I uppgiften fredsframtvingande operationer är läget gällande var på konflikt-
skalan man befinner sig mer tydligt. Även i detta fall är det med samma anled-
ningar som i luftförsvarsoperationer avgörande att systemet kan leverera den 
vapentyp som önskas. Observera att den bidragande nationens system i sig inte 
behöver ha alla vapentyper inköpta. Ofta räcker det om systemet är kompatibelt 
med andra nationers eller alliansers system. Detta innebär att förmåga till att 
hänga och leverera andra vapentyper än de som finns nationellt bör finnas.170 
 
Vid lösandet av uppgiften fredsframtvingande operationer kan det bli aktuellt att 
skilja de stridande parterna åt eller att konfrontera en part som uppenbart mot-
sätter sig ett mandat. Om flygstridskrafterna skall nyttjas i denna typ av opera-
tion ställs vissa krav gällande egenskaperna hos det avsedda vapnet. Detta bland 
annat beroende på att fredsframtvingande operationer ofta är politiskt känsliga 
och att kollaterala skador måste undvikas.171 Detta innebär att det vapen som i 
aktuellt tillfälle valts måste träffa på den plats som avses. Om så inte sker 
riskerar man att bekämpa exempelvis oskyldiga civila människor och bygg-
nader. Vidare bör vapensystemet kunna kalibreras så att det kan leverera den 
effekt som önskas i just det avsedda fallet. Denna egenskap kallas möjlighet till 
graderad verkan. Om dessa egenskaper saknas riskerar man att trots precis 
målträff även skada sådant som inte avses och det politiska efterspelet kan 
därmed bli ansträngande. Ytterligare en önskad förmåga är att via olika typer av 
signalsökande robotar kunna angripa fientliga luftvärnsställningar (Suppression 
of Enemy Air Defences, SEAD).172 
 

                                                 
168 Nyström 
169 Ibid. 
170 Lindberg 
171 DLO, s. 199 
172 Lindberg 
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Sjömålsoperationer  
Även i detta fall krävs förmåga att snabbt växla mellan fredbevarande och freds-
framtvingande förmåga. Systemet måste ha en förmåga att även gällande sjö-
målsoperationer kunna identifiera om det upptäckta sjömålet är ett hot eller inte. 
Om målet anses vara ett hot som skall beskjutas kan krav på verkan som innebär 
att det beskjutna fartyget inte sjunker finnas (graderad verkan). Vidare ställs i 
detta fall andra krav innebärandes en övergång från identifiering och varning till 
målinmätning och vapenleverans.173 
 
I fallet sjömålsoperationer i fredsframtvingande uppgift kan inga eller obetyd-
liga skillnader mot markmålsoperationer i detta avseende identifieras.  
 
Flygunderrättelseinhämtning 
I en fredsbevarande operation finns ofta stora behov av information gällande 
exempelvis händelseutvecklingen. Detta är behov som till stor del kan tillgodo-
ses via flygunderrättelseinhämtning. Vid lösandet av denna uppgift är ofta 
kravet på snabbhet i överförandet av information begränsat. Detta innebär att det 
ställs krav på att kunna dokumentera det som önskas med god upplösning, men 
att förmåga till realtidsöverföring ofta inte är nödvändigt. 
 
Skall flygunderrättelseinhämtning bedrivas under en fredsframtvingande opera-
tion ställs andra krav på de system som skall genomföra uppgiften. Ofta ställs 
krav på att verkan måste kunna levereras med mycket kort förvarning. Detta 
beroende på att det identifierade målet exempelvis kan vara under förflyttning. 
För att detta skall kunna genomföras krävs att flygunderrättelseinhämtningen 
kan leverera ett målläge i realtid. Systemet måste därför ha en förmåga att kunna 
leverera information utan att först behöva landa. En krypterad överföring från 
den underrättelseinhämtande plattformen till en abonnent med möjlighet att fatta 
beslut om insats är således ett krav. Vidare måste den beslutsfattande abonnen-
ten inneha möjlighet att vidarebefordra informationen till den vapenbärare som 
skall leverera insats.  
 
Oavsett var på konfliktskalan man befinner har uppgiften till flygunderrättelse-
inhämtningen utvecklats till att mer gälla informationsinhämtning i det elektro-
magnetiska spektret (signalspaning) än tidigare.174  
 
Tilläggas kan att NATO generellt inte använder stridsflyg till havsövervakning. 
Koalitionen nyttjar i stället större plattformar med betydligt längre räckvidd och 
ofta försedda med operatörer ombord.175 

3.2.4 Risknivå 
Luftförsvarsoperationer (offensivt/defensivt luftförsvar) 
För att kunna deltaga i en internationell luftförsvarsoperation ställs stora krav på 
att det system som nyttjas har förmåga att minimera den egna risknivån. Detta 
inte minst beroende på att nationens hemmaopinion troligen inte accepterar att 
exempelvis svenskt stridsflyg blir nedskjutet i främmande luftrum. För att redu-
cera den egna risknivån krävs därför ett antal olika system. Dessa system är i 
grunden lika de som även behövdes i uppgifter kopplade till den gamla säker-
                                                 
173 Höglund 
174 Lindberg 
175 Höglund 
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hetspolitiska utformningen. Den stora skillnaden är dock att VMS-systemet vid 
deltagandet i internationella operationer behöver vara betydligt mer utvecklat 
och sofistikerat. Detta beror bland annat på att miljön inte endast består av ett bi-
polärt statiskt vän eller fiende förhållande. I en gemensam luftförsvarsoperation 
kommer det svenska stridsflygsystemet ofta att var omgivet av andra nationers 
stridsflyg. Det kan inte uteslutas att situationer där en allierad har samma flyg-
plantyp som motståndaren kan uppstå. Detta innebär att det ställs stora krav på 
att ett fungerande och välutvecklat Identification Friend or Foe (IFF-system)176 
är fullt integrerat och operativt.  
 
”Insatsregler vid internationella operationer kan komma att vara återhållsamma vilket innebär att 
luftförsvarsuppgifter troligen blir reaktiva. Detta ställer stora krav på egenskydd” 177 
 
Markmålsoperationer  
En av de mest efterfrågade funktionerna idag är förmågan att kunna leverera 
direkt flygunderstöd (Close Air Support, CAS). Denna uppgift kan lösas på flera 
olika sätt. Bland annat kan precisionsstyrda bomber fällas från hög höjd och från 
ett läge utanför stridsområdet. Ett annat sätt att bedriva direkt flygunderstöd på 
är att vara omedelbart över och i anslutning till det område där markstriden 
pågår. Om uppgiften löses på detta sätt ställs ytterligare krav på att IFF- och 
VMS-systemet är anpassat till uppgiften.178 
 
Gällande uppgifterna strategiskt flyganfall eller anfall på djupet kan inga eller 
obetydliga skillnader mot luftförsvarsoperationer i detta avseende identifieras. 
 
Sjömålsoperationer  
Motiven till att hantera risknivån i sjömålsoperationer är desamma som i fallet 
luftförsvarsoperationer. I fallet sjömålsoperationer kan således inga eller obetyd-
liga skillnader mot luftförsvarsoperationer i detta avseende identifieras.  
 
Flygunderrättelseinhämtning 
I och med att flygunderrättelseinhämtningen får uppgifter som mer handlar om 
signalspaning än något annat ställs vissa krav på systemet. Ett sätt att minska sin 
exponering mot exempelvis fientligt jaktflyg är att samla information passivt. 
Detta kan ske på olika sätt men passiv IR-spaning179 är vanligt förekommande. 
Vidare bör plattformen ha förmåga att lagra de olika typerna av signaler den 
under uppdraget utsatts för och därefter, antingen i realtid eller efter landning, 
kunna leverera den insamlade informationen till avsedd abonnent. Denna 
information kan efter systematisering och katalogisering implementeras i det 
egna stridsflygsystemets hotbildsbibliotek och blir således en mycket viktig del i 
VMS-systemet. Detta är en egenskap som är mycket viktig då hot från 
signalsökande robotar föreligger men kravet på information kvarstår. I övrigt 
kan inga avgörande skillnader jämfört med uppgiften luftförsvarsoperationer i 
detta avseende identifieras.180 

                                                 
176 IFF-system: system för att skilja mellan eget och fientligt flyg. 
177 DLO, s. 198 
178 Lindberg 
179 Passiv IR-spaning: metod för att detektera värmekällor utan att sända ut egen effekt. 
180 Lindberg 
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3.2.5 Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
 
”Vid multinationella operationer samverkar förband med en mängd avancerade system. Kompa-
biliteten mellan dessa är en gränssättande faktor för hur effektivt samarbetet kan bli. Är de inte 
kompatibla kan resultatet bli att de svenska förbanden inte kan delta i vissa moment eller så in-
skränks handlingsfriheten för koalitionen och det blir en minsta gemensam teknisk nämnare som 
blir gränssättande, till exempel i fråga om kommunikation.”181 
 
”Teknisk interoperabilitet handlar till stor del om att ha ett fungerande gränssnitt mellan de olika 
nationernas system så att systemen kan verka integrerat i ett större gemensamt system. Inter-
operabilitet handlar alltså inte främst om att ha tekniskt identiska system”.182 
 
Luftförsvarsoperationer (offensivt/defensivt luftförsvar) 
Ett krav på det svenska stridsflygsystem som skall verka i en multinationell 
koalition är att alla de sambandsmedel som behövs för att kunna deltaga i inter-
nationella luftförsvarsoperationer är kompatibla med de allierades stridsflyg- 
och ledningssystem. Rent funktionsmässigt innebär detta bland annat att radio-, 
länk- och informationshanteringssystem måste vara kompatibla. Vidare bör 
kopplingar för bränsle, luft och vapenbalkar vara anpassade till internationell 
standard, vilket innebär att det svenska stridsflygsystemet därmed kan bära och 
leverera vapen som idag finns i övriga allierades arsenal. Det svenska systemet 
bör vidare vara utrustat med en avionik som hanterar samma enheter, typer av 
taktiska upplägg och nomenklatur som NATO idag använder. Att kunna verka i 
dåligt väder och mörker är en förutsättning för att kunna deltaga i internationella 
operationer. Därför krävs att stridsflygsystemet är utrustat med bland annat ett 
system för instrumentlandning som är användbart i alla planerade operations-
områden.183 
 
”I flygförbudszoner kan ofta luftvärnsenheter vara ett komplement till traditionell flygövervak-
ning och därmed frigöra flygresurser för annan verksamhet.”184  
 
Krav på förmågan till samverkan med allierades luftvärn är därmed uppenbar. 
 
Markmålsoperationer  
Floran av olika vapen är i detta fall större än i luftförsvarsfallet.185 Detta 
förstärker kravet på att kunna hänga och leverera vapen ur NATO: s arsenal. 
Gällande interoperabilitet i övrigt kan inga eller obetydliga skillnader mot luft-
försvarsoperationer i detta fall identifieras.  
 
Om en markmålsoperation skall utföras i form av direkt flygunderstöd ställs 
stora krav på systemets förmåga att agera tillsammans med markstridskrafterna. 
Bland annat måste en god förmåga gällande att kommunicera med varandra i 
alla sammanhang finnas. Vidare bör samma system finnas hos bägge parterna då 
det gäller målangivning. Om stridsflygsystemet skall fälla ett vapen som i slut-
fasen innan målträff styrs av en laserutpekning måste markförbandets laser-

                                                 
181 DLO, s. 212-213 
182 Ibid. s. 209 
183 Lindberg 
184 DLO, s. 198 
185 Höglund 
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utpekare vara kompatibelt med det målinmätningssystem som finns hos både 
fällare och vapen.186 
 
Gällande uppgifterna strategiskt flyganfall eller anfall på djupet kan inga eller 
obetydliga skillnader mot luftförsvarsoperationer i detta avseende identifieras. 
 
Sjömålsoperationer  
Gällande interoperabilitet kan inga eller obetydliga skillnader mot luftförsvars-
operationer i detta fall identifieras. 
 
I en sjömålsoperation där sjöstridskrafterna inte hinner komma på plats alter-
nativt har för kort räckvidd kan uppgiften lösas med luftstridskrafter. Detta inne-
bär att förmågan till ”jointness” bör innefatta en möjlighet att bland annat kunna 
målfördela och stridsleda mellan de olika stridskrafterna.  
 
Flygunderrättelseinhämtning 
Som tidigare presenterats handlar mycket av den moderna flygunderrättelse-
inhämtningen om realtidsöverföring av exempelvis signalspaningsdata. Detta 
innebär att det sändande spaningsflygplanet måste ha ett kommunikationssystem 
som är kompatibelt med mottagarens. Denna mottagare kan vara allt ifrån statio-
när ledningscentral i anslutning till operationsområdet till en satellit vars uppgift 
är att reläa informationen till en ledningsstab tusentals mil från operationsom-
rådet. Vidare kan det stundom uppstå situationer där ett akut behov av taktisk 
information finns. Ofta kan detta lösas om spaningsflyget kan direktsamverka 
med den abonnent som just för stunden behöver informationen. Detta innebär att 
det ställs stora krav på det avsedda spaningsflygsystemets förmåga till inter-
operabilitet och förmåga till samverkan med andra stridskrafter.  

3.3 Uppgifter för ett stridsflygsystem i EU:s gemensamma 
försvars- och säkerhetspolitik 
I dokumentet ”Helsinki Headline Goal Catalogue (HHC)” beskrivs vilka 
uppdragstyper de olika stridskrafterna ingående i EU: s krishanteringsstyrka 
skall kunna lösa. I dokumentet presenteras bland annat också de ingående styr-
kornas uppgifter, antal, beredskapsnivå och var på konfliktskalan uppgifter skall 
kunna lösas.187 De uppgifter som önskas från luftstridskrafterna är benämnda 
och grupperade på liknande sätt som den principiella indelning NATO nyttjar i 
sin AJP 3.3188 (se figur 6).189  

                                                 
186 Lindberg 
187 Intervju med brigadgeneral Lennart Pettersson, Chef Flygtaktiska kommandot (FTK) 
genomförd 2005-03-01 vid Flygtaktiska kommandot, Uppsala. (Hädanefter Pettersson) 
188 AJP 3.3: av NATO/PfP (Partnership for Peace) utgivet dokument som beskriver samverkan 
mellan olika nationer och vapenslag. 
189 DLO, s. 197  
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Beskrivning av NATO uppdragstyper enligt figur 6: 
 
Counter air operations 
Syftar i huvudsak till att uppnå kontroll av luftrummet och löses genom:190  
Offensive counter air (OCA): Innefattar uppdragstyper som syftar till att neu-
tralisera fientliga styrkor, ofta på eller över fiendens territorium. Uppdragstypen 
löses via angrepp på fientligt flygfält (airfield attack), jaktsvep (fighter sweep), 
nedtryckning/bekämpning av fientligt luftvärn (SEAD) eller via jakteskort.191 
 
Defensive counter air (DCA): Innefattar uppdragstyper som syftar till att nära 
eller över eget territorium och ofta via reaktivt uppträdande bekämpa fientliga 
luftstridskrafter. Uppdragstypen löses genom passivt luftförsvar (passive air 
defence) innebärandes bland annat skydd av lednings och övervakningsförmåga, 
smygteknik (stealth), skyddskonstruktioner och spridning av stridskrafterna eller 
via aktivt luftförsvar (active air defence) innebärandes beredskap, beredskaps-
läge (combat air patrol, CAP), spärrbana (interception) eller luftvärn.192 
 
Strategic-air operations 
Syftar i huvudsak till att angripa motståndarens kraftcentra (centre of gravity) 
eller angripa andra för motståndaren vitala funktioner.193 Uppdragstypen löses 
genom strategiska luftanfall eller avskräckning via strategiska luftoperationer.194  
 
Anti-surface force air operations 
Syftar till att bekämpa motståndarens mark- och sjöstridskrafter. För att uppgift-
en skall kunna lösas på ett bra sätt krävs kontroll av luftrummet.195 Uppdrags-
typen löses genom mark- och sjömålsoperationer (Air Interdiction, AI) samt di-
rekt flygunderstöd. 
 

                                                 
190 NATO/PfP, Joint Air & Space Operations Doctrine (AJP 3.3), Change 1, NATO/PfP, 2001, 
s. 4-1 (Hädanefter AJP 3.3) 
191 AJP 3.3, s. 4-2 
192 Ibid. s. 4-4, 4-5 
193 Ibid. s. 4-2 
194 Ibid. s. 4-10 
195 Ibid. s. 4-2 
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Supporting operations 
Syftar till att understödja övriga luftstridskrafter vid lösandet av sina uppdrag.196 
Uppdragstypen löses genom bland annat flygunderrättelseinhämtning, luftburen 
ledning, elektronisk krigföring, lufttransport, lufttankning, specialoperationer 
eller stridsunderstödd flygräddning (Combat Search And Rescue, CSAR).197 
 
Av de olika uppdragstyper och uppgifter som presenteras ovan löses en del av 
stridsflygsystem och andra med exempelvis luftvärn, helikopter eller transport-
flygplan. Av de uppdragstyper som NATO listar i AJP 3.3 finns ett antal som 
EU har bedömt vara förmågor som måste finnas inom ramen för ESFP och 
således finns presenterade i dokumentet HHC. De uppdragstyper och uppgifter 
som avses lösas med stridsflygsystem är:198 
 

• Mark- och sjömålsoperationer 
• Direkt flygunderstöd 
• Nedtryckning och bekämpning av fientligt luftvärn 
• Strategisk och taktisk flygunderrättelseinhämtning 
• Luftförsvarsoperationer 

 
Uppgiften luftförsvarsoperationer är dock inte uppdelad i offensiv/defensiv på 
samma sätt som i AJP 3.3 men uppgiften spärrbana eller beredskapsläge skall 
exempelvis kunna lösas. Utöver detta finns bland annat önskemål om luft-
tankningsresurser och stridsunderstödd flygräddning. Alla dessa uppgifter skall 
kunna lösas över hela konfliktskalan där även uppgiften att skilja stridande par-
ter med våld (Separation Of Parties by Force, SOPF) ingår.199 Noterbart är att 
EU: s uppdragsstruktur ser annorlunda ut än den svenska doktrinens motsvaran-
de struktur.200 
 
Sammantaget kan det konstateras att de krav och önskemål EU har för att anse 
sig kunna nå upp till de ambitioner som är kopplade till ESFP i stort samman-
faller med de NATO presenterar i AJP 3.3. Vissa förmågor finns inte listade i 
HHC och bör således ej vara identifierade som behov. Det finns dock ett antal 
förmågor som troligen är identifierade som behov men inte går att lösa med de 
resurser som finns bland EU: s medlemsländer. Förmågan till strategisk lufttran-
sport kan vara ett exempel på detta.  

3.4 JAS 39 Gripen förmågor 

3.4.1 Förmågor JAS 39A 
Från och med 1 januari, 2004 är SwAFRAP JAS 39 anmält som ett så kallat 
registerförband. Detta innebär att förbandet är registrerat som ett av dem som 
anges i HHC. Förbandet skall inom 30 dagar från att regeringsbeslut gällande 
insats tagits kunna lösa uppgifter beskrivna i ESFP. I huvudsak har Försvars-
makten anmält att den kan lösa uppgifter som ligger i uppdragstypen luft-
försvarsoperationer. Dessutom har Försvarsmakten anmält att viss förmåga att 

                                                 
196 AJP 3.3, s. 4-3 
197 Ibid. s. 4-13-4-24 
198 Pettersson 
199 Ibid. 
200 DLO, s. 197 
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lösa uppgifter gällande uppdragstypen flygunderrättelseinhämtning finns hos 
förbandet. Dessa uppgifter skall kunna lösas i Europas omedelbara närhet eller 
planeringsmässigt inom en radie av 400 mil från Bryssel. I normalfallet skall 
insatsen ledas operativt av NATO men förbandsmässigt av flygtaktiska kom-
mandot (FTK).201  
 
Den version av Gripen som SwAFRAP JAS 39 avser nyttja vid en eventuell in-
sats är den som först utvecklades och därefter levererades till flygvapnets för-
band, JAS 39A. Detta innebär att de förmågor som förbandet innehar är begrän-
sade till de som JAS 39A rent substantiellt har och att det är den plattformens 
prestanda och begränsningar som här kommer att granskas. 
 
Räckvidd/uthållighet 
Denna begränsas av att JAS 39A inte har förmåga till lufttankning. Däremot kan 
plattformen bära upp till tre större fälltankar. Om alla tre fälltankar nyttjas 
samtidigt fördubblas den totala bränslemängden och den totala flygsträckan blir 
upp till 3000 km. Plattformens räckvidd och uthållighet är därmed avhängt det 
bränsle som finns tillgängligt vid start.202 
 
Förmåga till självständigt uppträdande  
Denna förmåga måste anses som mycket god. JAS 39A är ursprungligen fram-
tagen för att kunna verka självständigt och vissa tekniska lösningar är direkt 
optimerade för denna uppgift. Vissa delsystem har dock anpassats för ett inter-
operabelt bruk. Detta har inneburit vissa kompromisser och det anpassade del-
systemet kan därmed ha fått reducerade prestanda.203 
 
Användbarhet 
De vapen som finns för att lösa en luftförsvarsoperation är flera. Är fallet en 
BVR-strid är radarjaktroboten AIM-120 AMRAAM (i Flygvapnet benämnd 
Rb99) det vapen i arsenalen som avses nyttjas. Kommer striden in på närstrid är 
det IR-roboten Rb74 som är det befintliga vapnet medan den av Mauser till-
verkade 27 mm kanonen är användbar vid exempelvis kurvstrid. 204 Är uppgiften 
att utföra en markmålsoperation mot ett hårt mål finns idag Rb75 Maverick205 
medan det vapen som finns mot mål av mjukare karaktär är bombkapseln 
Bk39206.  Bortsett från automatkanonen saknas helt vapen för direkt flygunder-
stöd. Till fallet sjömål finns i arsenalen idag den erkänt potenta Rb15207. Är upp-
giften flygunderrättelseinhämtning är det idag flygplanets radar som skall 
nyttjas. Radarn kan avspana ett större havsområde samtidigt som detaljer 
gällande vad som exempelvis finns i en hamn kan detaljstuderas.208  
 

                                                 
201 http://www.f17.mil.se/article.php?id=7841, hämtat 2005-02-13 
202 Jan Ahlgren, Anders Linnér och Lars Wigert, Faktaboken om Gripen, utgåva 5, Linköping: 
Industrigruppen JAS AB, 2002, s. 35 
203 Lindberg 
204 Jan Ahlgren, Anders Linnér och Lars Wigert, Faktaboken om Gripen, utgåva 5, Linköping: 
Industrigruppen JAS AB, 2002, s. 33 
205 Robot med TV-målsökare och verkansdel bestående av riktad sprängverkan. 
206 Bombkapsel fylld med substridsdelar. Kapseln glidflyger efter fällning mot målet där den 
fäller sin last. 
207 Svensk sjömålsrobot med inbyggd målsökare. Uppträder efter avfyring självständigt. 
208 Jan Ahlgren, Anders Linnér och Lars Wigert, Faktaboken om Gripen, utgåva 5, Linköping: 
Industrigruppen JAS AB, 2002, s. 34 
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Risknivå 
JAS 39A har idag ett integrerat VMS-system. Detta system har idag en förmåga 
att detektera radarkällor som belyser den egna plattformen. Då systemet detek-
terat en belysande signalkälla kan det via ett mjukvarubaserat hotbildsbibliotek 
identifiera vad det är för signalkälla plattformen belyses av. Detta bibliotek 
grundprogrammeras innan operationen påbörjas och uppdateras därefter konti-
nuerligt vartefter operationen fortgår och nya signalkällor identifieras. Systemet 
saknar idag dock förmågan att via exempelvis passiv IR-spaning detektera 
anflygande robotar som ej är radarriktade. Denna typ av robot måste således 
idag visuellt upptäckas. Mot både radarriktade- och IR-robotar finns i systemet 
idag motmedel som efter att hotidentifiering gjorts kan leverera motverkan med 
hjälp av antingen remsor eller IR-facklor.209 
 
Förmåga till interoperabilitet och jointness 
En viktig förmåga som ett stridsflygsystem som skall verka internationellt bör 
ha är möjligheten att tala och lyssna på två olika kanaler samtidigt. Exempelvis 
kan piloten tala med det egna förbandet på en kanal samtidigt som han avlyssnar 
den egna stridsledningen på en annan. Detta kräver att plattformen kan sända 
och ta emot på två olika kanaler samtidigt. Denna förmåga saknas idag i JAS 
39A. Den radio som idag finns är dessutom endast avsedd för ren talkomm-
unikation och saknar möjlighet till kryptering. Vidare finns idag inget länk-
system som är kompatibelt med andra nationers motsvarande och det tidigare 
nämnda IFF-systemet saknas helt. Kopplingar för bränsle och luft samt vapen-
balkar är idag inte utformade enligt NATO-standard. Dessutom saknas ett in-
strumentlandningssystem som är kompatibelt med NATO: s210 

3.4.2 Möjliga förmågor JAS 39 
Tack vare en från början öppen teknisk arkitektur och ett system som till stor del 
är mjukvarubaserat finns stora möjligheter att utveckla JAS 39. Vidare har de 
nationer som avser leasa eller beställt systemet framfört krav och önskemål på 
vilka förmågor det till dem levererade systemet skall inneha. Innebörden av 
detta är att systemet måste utvecklas för att fullt ut svara upp mot dessa krav. Att 
detta är tekniskt möjligt har påvisats av det faktum att de plattformar Ungern 
kommer att leasa är modifierade JAS 39A/B. Detta samtidigt som de plattformar 
som på sikt skall nyttjas av Sverige vid deltagande i internationella operationer 
kan utvecklas parallellt till därför önskad standard. De system och förmågor som 
inom en period omfattande tre till fem år skulle kunna vara beställda eller fullt 
operativa är följande: 
 
Räckvidd/uthållighet 
Förmåga till lufttankning vilket skulle innebära ökad operativ räckvidd och ut-
hållighet. Vidare kan en syregenerator (On Board Oxygen System Generator, 
OBOGS) installeras vilket innebär att tillgången på syrgas ej längre blir 
gränssättande. Flygplanet bör även utformas för att klara alla typer av klimat.211 
 

                                                 
209 Höglund 
210 Ibid. 
211 Lindberg 
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Förmåga till självständigt uppträdande 
Ingen utveckling av förmågan är planerad. Indirekt kan däremot förmågan 
påverkas av att systemet anpassas till internationella uppgifter.212 
 
Användbarhet 
I och med införandet av möjlighet till lufttankning kan flexibiliteten vid val av 
vapenalternativ öka. Detta då balkplatser som förr nyttjades för extratankar nu 
kan nyttjas för vapenlast. Vidare kan målinmätningssystemet utvecklas ytter-
ligare för att kunna upptäcka och bekämpa svårupptäckta mål i komplicerade 
miljöer. Nya vapensystem och robotar med prestanda att klara framtida hot 
planeras samtidigt som implementering av Night Vision Goggles (NVG)213 ökar 
möjligheten att kunna verka i mörker. Till detta kommer dessutom en kapsel 
som kan möjliggöra för piloten att se terrängen framför sig i mörker. Förmågan 
till flygunderrättelseinhämtning kan öka genom att en externt buren kapsel för 
fotospaning implementeras. Förmågan till kvalificerad precisionsbekämpning 
kan utvecklas genom integration av en Laser Designator Pod (LDP)214 avsedd 
för målidentifiering, laserutpekning och laserpunktsfångning. Plattformen kan 
även få möjlighet att bära laser guidad bomb i syfte att exempelvis precisions-
bekämpa i samband med uppgiften direkt flygunderstöd. Längre fram kan 
förmåga till långräckviddig precisionsbekämpning med attackrobot implemen-
teras och en signalsökande robot med syfte att bekämpa fientliga luftvärns-
ställningar kan integreras. För att säkerställa precisionsbekämpning med all-
väderskapacitet kan dessutom GPS-styrda bomber (Joint Direct Attack Munition 
JDAM) integreras.215 
 
Risknivå 
Ökat skydd mot elektronisk störning samt skydd för säkerställande av kommu-
nikation i komplicerande stridsmiljöer kan implementeras. Till detta kan mer 
kvalificerade VMS-system innefattande både aktiva och passiva komponenter 
integreras. Att ytterligare förbättra presentationen för piloten i kombination med 
ett bättre beslutsstöd ökar dessutom avsevärt möjligheten till överlevnad i 
komplicerade stridsmiljöer.216 
 
Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
Kopplingar för bränsle och luft samt vapenbalkar kan anpassas till NATO-
standard. De enheter som idag nyttjas i instrumenteringen kan konverteras till 
dem som nyttjas av NATO. Vidare kan ett radio- och IFF-system samt ett instru-
mentlandningssystem som är kompatibla med NATO: s installeras.217 

                                                 
212 Lindberg 
213 System som applicerat på pilotens hjälm medför möjlighet till att kunna se i mörker  
214 Kapsel med laserutpekningförmåga 
215 Lindberg 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
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4 Slutsatser 

4.1 Vilka skillnader finns gällande förmågor för ett strids-
flygsystem som skall verka i den gamla respektive nya 
säkerhetspolitiska utformningen? 

4.1.1 Räckvidd/uthållighet 
Under tiden då den gamla säkerhetspolitiska utformningen gällde var kravet på 
räckvidd och uthållighet begränsat. Detta beroende på den strategi och de upp-
gifter Försvarsmakten och Flygvapnet hade. Det fanns även indikationer på att 
en räckvidd som medgav verkan in på djupet hos en eventuell angripare skulle 
kunna leda till att denna kunde vidta säkerhetspolitiska åtgärder. Taktiskt var 
således en god räckvidd ingen nackdel men det var heller inget absolut krav. 
Strategiskt kunde en för lång räckvidd till och med leda till att det säkerhets-
politiska omvärldsläget försämrades. 
 
För att minimera risken för den personal och materiel som nyttjas vid en inter-
nationell luftoperation baseras ofta resurserna på säker mark och relativt långt 
från operationsområdet. Anledningen till detta är fler men ofta finns bland annat 
en politisk dimension innebärandes att den bidragande nationen inte vill riskera 
hemmaopinionens stöd. Detta stöd skulle kunna vackla om nationens personal 
frekvent utsattes för angrepp med stora förluster som följd. Detta innebär att 
avståndet till operationsområdet kan bli långt och att det flygsystem som skall 
nyttjas måste ha förmåga att via god räckvidd eller uthållighet kunna nå långt in 
i det tänkta operationsområdet. Vid en granskning av vilka uppgifter EU önskar 
kunna lösa med de avsedda flygsystemen accentueras detta krav ytterligare. 
Exempelvis kräver uppgifter kopplade till strategic-air operations en uttalat 
lång räckvidd. 
 
Ett stridsflygsystem som skulle verka i den gamla säkerhetspolitiska utform-
ningen behövde varken ha förmåga till en lång räckvidd eller god uthållighet. I 
tider där en internationell operation är dimensionerande finns däremot ett uppen-
bart krav på att systemet, självständigt eller via lufttankning, har en förmåga till 
en betydande räckvidd och en god uthållighet. 

4.1.2 Förmåga till självständigt uppträdande 
I de uppgifter Försvarsmakten och Flygvapnet hade att lösa under det kalla 
kriget var förmågan att uppträda självständigt helt avgörande. Luftstridskraft-
erna hade bland annat i uppgift att skapa en tröskeleffekt vilken skulle skapa tid 
till övriga försvarsgrenar att mobilisera. Även om det från politiskt håll stundom 
fördes resonemang kring en eventuell hjälp utifrån var detta inte något som 
Flygvapnet planerade med. Om hjälp skulle anlända var det efter en tidsrymd 
som bedömdes innebära att flygstridskrafterna initialt ändå skulle tvingas att 
agera självständigt. 
 
Att Sverige självständigt skulle verka i en internationell fredsbevarande eller 
fredsframtvingande operation är idag nästintill osannolikt. Sveriges flygstrids-
krafter kommer därför med största sannolikhet att operera tillsammans med 
andra allierade parter. Att i det läget ha en förmåga att agera självständigt och på 
egen hand måste därmed anses ha ett begränsat värde. 
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Den gamla säkerhetspolitiska utformningen krävde att det avsedda stridsflyg-
systemet hade förmåga att uppträda självständigt. Detta är ett krav som i den nya 
säkerhetspolitiska utformningen inte längre finns. Att kunna uppträda självstän-
digt vid ett direkt hot mot nationen Sverige kan dock inte ses som en nackdel. 

4.1.3 Användbarhet 
De uppgifter som ett stridsflygsystem hade under kalla kriget innebar att det 
måste ha funnits vapensystem som kunde verka mot luft-, sjö och markmål. Då 
något av de då existerande vapensystemen skulle nyttjas var läget på konflikt-
skalan krig och det tänkta målet skulle därmed helst totalt elimineras. De konse-
kvenser som det levererade vapnet åsamkade byggnader, infrastruktur eller 
människor var av underordnad betydelse. Det nyttjade vapnet skulle leverera 
maximal verkan och kravet på precision var endast att den skjutna roboten eller 
projektilen skulle träffa målet. I fallet flygspaningsfunktionen var uppgiften att 
fotografera eller radarövervaka. Efter fullgjort uppdrag skulle plattformen åter-
vända till landningsbasen och den insamlade informationen skulle där analy-
seras. 
 
I en internationell kontext ställs helt andra krav på det nyttjade vapensystemet. 
Grundläggande är att vapensystemet kan användas i den miljö som avses. 
Extrem hetta kan exempelvis påverka prestanda på en IR-målsökare negativt. 
Systemet måste även kunna träffa målet med sådan precision att kollaterala ska-
dor undviks. Vidare måste vapnet vid målträff leverera den effekt som är önskad 
och inte skada sådant som ej avsågs. Dessa faktorer är inte minst viktiga ur ett 
politiskt perspektiv. Gällande flygunderrättelseinhämtning kräver dagens strids-
miljö att den insamlade informationen, ofta av signalkaraktär, omedelbart kan 
levereras till den mottagande abonnenten. 
 
Sammantaget är kravet på precision, möjligheten till graderad verkan och tid för 
överföring av information de faktorer gällande användbarheten som mest skiljer 
ett system som skall verka i den nya säkerhetspolitiska utformningen mot den 
dito gamla. 

4.1.4 Risknivå 
I den gamla bipolära hotbilden och därtill kopplade krigsuppgifter fanns en upp-
fattning om att ”verkan skulle gå före skydd”. Detta innebär att det fanns en 
acceptans för att exponera sina flygsystem för ett relativt stort hot. Nationen var 
i krig och den önskade tröskeleffekten ansågs som mycket viktig. På den tak-
tiska nivån fanns dock ett uttalat krav på ett väl fungerande VMS-system.  
 
En internationell operation kräver idag ett väl fungerande VMS-system. Taktiskt 
beror detta bland annat på att en av de dimensionerande uppgifterna idag är 
direkt flygunderstöd. Vid lösandet av denna uppgift är det av stor vikt att kunna 
hantera exempelvis det eventuella luftvärnshotet. 
 
Om verkan ansågs som viktigast i de uppgifter ett stridsflygsystem hade under 
det kalla kriget kan möjligen den egna skyddsnivån idag betraktas som viktigast. 
I en internationell operation är det inte nationen Sverige som är i krig utan 
Sverige bidrar tillsammans med allierade till att lösa en konflikt. Detta innebär 
att acceptansen för egna förluster hos hemmaopinionen förmodligen är lägre än i 
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det nationella krigsfallet och att den egna risknivån således måste reduceras av 
bland annat politiska skäl. 

4.1.5 Interoperabilitet och förmåga till jointness 
Under det kalla kriget fanns inga uttalade krav på interoperabilitet. Sverige 
skulle försvaras i Sverige av svenska förband. De svenska stridsflygsystemen 
konstruerades således inte för att vara interoperabla. De uttalade gemensamma 
ambitionerna begränsades till att gälla samverkan med luftvärnet och marinens 
fartyg. 
 
I en internationell operation är förmågan att verka tillsamman med allierande 
fullständigt avgörande. Det flygsystem som skall användas måste ha ett kommu-
nikationssystem som möjliggör samverkan med andra enheter. Dessa enheter 
kan bestå av exempelvis allierades flygsystem eller de markförband som skall 
samverkas med vid direkt flygunderstöd. Vidare måste systemets tekniska 
gränssnitt vara kompatibelt med allierades dito.  
 
Sammantaget konstaterar jag att kravet på ett stridsflygsystem har gått från att 
vara specialiserat för enbart Sverige och svenska förhållande till att vara kompa-
tibelt med eventuella allierades system. Detta innebär att vissa lösningar som var 
optimerade för att hantera uppgifter kopplade till invasionshotet idag måste 
överges till förmån för lösningar som även skall fungera i en multinationell 
miljö. 

4.2 Vilken substantiell förmåga har JAS 39A då det gäller 
att lösa de uppgifter som finns inom ramen för EU: s 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (ESFP)? 
Denna frågeställning kommer att efter varje kriterium besvaras med ett av fyra 
möjliga svar. Dessa olika svar är: Liten eller ingen förmåga, begränsad förmåga 
eller fullgod förmåga. Liten eller ingen förmåga innebär att systemet gällande 
det granskade kriteriet i praktiken saknar förutsättningar att bidraga vid denna 
typ av operationer. Begränsad förmåga innebär att systemet under vissa förut-
sättningar, exempelvis vid bra väder eller okvalificerat motstånd, kan bidraga till 
uppgiftens lösande. Fullgod förmåga innebär att systemet med få eller inga be-
gränsningar kan lösa uppgiften vid denna typ av operation. Avslutningsvis finns 
svaret att förmågan finns men inte är efterfrågad vid denna typ av operationer. 

4.2.1 Mark- och sjömålsoperationer 
Räckvidd/uthållighet 
Förutsättningen för att JAS 39A skall kunna lösa dessa uppgifter är att det ut-
valda målet finns relativt nära baseringsområdet. Om så inte är fallet innebär av-
saknaden av möjlighet till lufttankning att ingen av uppgifterna kan lösas. 
Beroende på var baseringen geografiskt placeras och hur stort operations-
området är har systemet begränsade möjligheter att ur dessa parametrars syn-
vinkel lösa uppgifterna. 
 
Förmåga till självständigt uppträdande 
Förmågan finns men är inte efterfrågad i HHC. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 60(66) 
 
Användbarhet 
De vapensystem som idag finns till JAS 39A för att lösa en mark- eller sjömåls-
operation är idag flera. Nackdelen med de vapen som idag finns är att de saknar 
förmågan till graderad verkan och att precisionen är begränsad.218 Förmågan till 
vapenverkan finns men bristen på möjlighet till graderad verkan innebär att 
kategorin användbarhet klassas som begränsad. 
 
Risknivå 
Det VMS-system som idag finns operativt i JAS 39A har klara begränsningar då 
det gäller att operera i en multinationell miljö. Den risknivå som plattformen kan 
utsättas för vid en mark- eller sjömålsoperation kan vara mycket hög. Detta då 
det utvalda målet ofta har skydd av luftvärn. Då det VMS-system som idag finns 
i JAS 39A har möjlighet att hantera hot från radarriktat luftvärn men ej passiva 
system är möjligheten att hantera denna risknivå begränsad. 
 
Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
JAS 39A saknar idag många av de system som krävs för att i en multinationell 
miljö genomföra mark- eller sjömålsoperationer. Bland annat saknas kompatibla 
kommunikationssystem och förmågan att verka interoperabelt eller joint är där-
med begränsad. 

4.2.2 Direkt flygunderstöd 
Räckvidd/uthållighet 
Är uppgiften direkt flygunderstöd kan både plattformens räckvidd och uthållig-
het vara av yttersta vikt. Internationellt har det visat sig att passlängden stundom 
begränsas av den biologiska faktorn och att förmågan till lufttankning är nöd-
vändig. Dessutom baseras ofta flygstridskrafterna långt från det ställe där man 
räknar med att markstrider kommer att äga rum och en lång räckvidd eller luft-
tankning blir därmed nödvändig. JAS 39A med tre hängda fälltankar har därmed 
en begränsad förmåga att lösa uppgiften direkt flygunderstöd. 
 
Förmåga till självständigt uppträdande 
Förmågan finns men är inte efterfrågad i HHC. 
 
Användbarhet 
Det enda vapensystem som teoretiskt för närvarande finns för JAS 39A då det 
gäller direkt flygunderstöd är automatkanonen. Detta är dock ett vapen som 
saknar de prestanda som lösandet av uppgiften ofta kräver, exempelvis i dåligt 
väder eller mörker. Således finns ingen förmåga att verkansmässigt kunna lösa 
uppgiften direkt flygunderstöd. 
 
Risknivå 
I uppgiften direkt flygunderstöds natur ligger att stridsflygsystemet stundom är 
mycket nära de stridande markförbanden. Detta innebär att plattformen måste ha 
god förmåga gällande att kunna skydda sig mot exempelvis handburet IR-riktat 
luftvärn. Det VMS-system som idag sitter i JAS 39A uppfyller inte dessa krav 
och flygsystemet har därmed liten förmåga att lösa uppgiften. 
 

                                                 
218 Nyström 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS-Beteckning 19 100:2028 
Mj Stefan Wilson 2005-08-04 61(66) 
 
Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
De slutsatser som framkommit gällande interoperabilitet och jointness för upp-
giften mark- och sjömålsoperationer gäller även vid lösandet av direkt flyg-
understöd. Dessutom finns tekniska begränsningar som idag inskränker möjlig-
heten till att kommunicera med de markförband som skall understödjas. 
Sammantaget är förmågan till att i en multinationell miljö leverera direkt flyg-
understöd liten.  

4.2.3 Nedtryckning och bekämpning av fientligt luftvärn 
Räckvidd/uthållighet 
Om denna uppgift skall kunna lösas måste det fientliga luftvärn som skall be-
kämpas vara placerat på avstånd som ligger innanför JAS 39A räckvidd. Teo-
retiskt finns således en begränsad förmåga att lösa uppgiften. 
 
Förmåga till självständigt uppträdande 
Förmågan finns men är inte efterfrågad i HHC. 
 
Användbarhet 
Denna uppgift kan lösas på flera olika sätt. Ett är att angripa luftvärnsställningen 
med exempelvis en Bk39 eller Rb75. Dessa vapen har dock ett fällavstånd som 
innebär att den bärande plattformen med största sannolikhet kommer att upp-
täckas och därefter bekämpas av det angripna luftvärnet. Uppgiften löses därför 
ofta via att elektronisk störning sänds mot luftvärnets radar samtidigt som en 
eller flera signalsökande robotar parallellt skjuts mot den förhoppningsvis 
utstörda luftvärnsställningen. Det vapen som då behövs är generellt av signal-
sökande karaktär och finns idag inte i JAS 39A vapenarsenal. Förmågan att 
leverera vapenverkan mot en luftvärnsställning är därför idag att betrakta som 
mycket liten.219 
 
Risknivå 
Att angripa en luftvärnsställning med ett stridsflygssystem måste i vissa av-
seenden betraktas som mycket riskabelt. För att öka sin skyddsnivå och därmed 
minska sin egen risknivå måste ett VMS-system som kan hantera flera olika 
typer av hot parallellt finnas integrerat. Det system som idag finns i JAS 39A är 
dock inte dimensionerat för denna typ av uppgift och möjligheten att lösa 
uppgiften är därför mycket liten. 
 
Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
Ofta genomförs denna typ av uppdrag synkroniserat och parallellt. Detta ställer 
stora krav på möjligheten att kommunicera med andra i operationen deltagande 
enheter samtidigt. Denna förmåga saknas idag i JAS 39A och möjligheten att 
lösa uppgiften är därmed liten. 

4.2.4 Strategisk och taktisk flygunderrättelseinhämtning 
Taktisk flygunderrättelseinhämtning sker i huvudsak med stridsflygplan och 
UAV. Den strategiska flygunderrättelseinhämtningen sker däremot med andra 
plattformar.220 Under denna rubrik kommer därmed bara frågan gällande den 
taktiska flygunderrättelseinhämtningen besvaras.  

                                                 
219 Nyström 
220 DLO, s. 177 
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Räckvidd/uthållighet 
Om denna uppgift skall kunna lösas måste det som skall utspanas vara placerat 
på avstånd som ligger innanför JAS 39A räckvidd. Teoretiskt finns således en 
begränsad förmåga att lösa uppgiften. 
 
Förmåga till självständigt uppträdande 
Förmågan finns men är inte efterfrågad i HHC. 
 
Användbarhet 
Den förmåga som JAS 39A idag besitter gällande flygunderrättelseinhämtning 
kommer i huvudsak från flygplanets radar. Underrättelser gällande vad som 
finns på havsytan eller i en hamn kan införskaffas medan förmågan att på 
samma sätt avspana landområden saknas. Som tidigare nämnts nyttjar generellt 
NATO idag större flygande plattformar till uppgiften havsövervakning. I och 
med avsaknaden av förmåga att verka över land kan den sammantagna förmågan 
därmed endast betraktas som begränsad.  
 
Risknivå 
Den taktiska flygunderrättelseinhämtningen ställer samma krav på exempelvis 
VMS-systemet som uppgiften mark- och sjömålsoperationer gör. Förmågan blir 
även här att betraktad som begränsad. 
 
Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
De slutsatser som framkommit gällande interoperabilitet och jointness för upp-
giften mark- och sjömålsoperationer gäller även vid lösandet av taktisk flyg-
underrättelseinhämtning. Förmågan klassas därmed som begränsad. 

4.2.5 Luftförsvarsoperationer 
Räckvidd/uthållighet 
Förutsättningen för att JAS 39A skall kunna verka i en luftförsvarsoperation är 
att operationsområdet ligger i närheten av baseringsområdet. Om så inte är fallet 
innebär avsaknaden av möjlighet till lufttankning att tiden i operationsområdet 
blir mycket kort. Beroende på var baseringen geografiskt placeras och hur stort 
operationsområdet är har systemet dock en begränsad möjlighet att ur dessa 
parametrars synvinkel lösa uppgifterna. 
 
Förmåga till självständigt uppträdande 
Förmågan finns men är inte efterfrågad i HHC. 
 
Användbarhet 
I JAS 39A vapenarsenal för luftförsvarsoperationer finns idag vapen som täcker 
alla scenarier från BVR- till kurvstrid. Den sammantagna möjliga förmågan 
gällande användbarhet är således att betrakta som fullgod. 
 
Risknivå 
Den risk som plattformen kan utsättas för vid en luftförsvarsoperation kan 
komma både från andra flygstridskrafter men även luftvärn. VMS-systemet 
måste därför kunna hantera bägge dessa hot samtidigt. Denna förmåga finns 
idag, men endast för radarriktade system. Förmågan är idag hos JAS 39A att 
därmed att betrakta som begränsad. 
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Interoperabilitet och förmåga till ”jointness” 
JAS 39A måste ha ett IFF-system som kan hantera problematiken gällande vem 
som är allierad och vem som är fiende. Vidare måste på samma sätt som i 
många andra uppdragstyper förmågan att kommunicera med ledningsresurser 
och andra i operationen deltagande plattformar finnas. Denna förmåga är idag 
begränsad. 

4.2.6 Sammanfattning 
Sammantaget framträder efter ovan dragna slutsatser en bild av ett system som 
vid tidpunkten för undersökningen substantiellt har stora brister. Dessa brister är 
i flera fall av den karaktär att systemet kommer att ha mycket svårt att bidraga 
då det gäller att lösa de uppgifter som finns inom ramen för EU: s gemensamma 
säkerhets och utrikespolitik.  
 
Tydligt är att man vid upphandlingen av de ingående delsystemen i huvudsak 
prioriterat uppgiften luftförsvarsoperationer. Lika tydligt framkommer de brister 
systemet för närvarande har då det gäller att lösa uppgifterna direkt flygunder-
stöd samt nedtryckning och bekämpning av fientligt luftvärn. De andra två upp-
gifterna, mark- och sjömålsoperationer samt strategisk och taktisk underrätt-
elseinhämtning, kan under vissa förutsättningar lösas. 
 
Kriteriet räckvidd/uthållighet är i grunden en relativ term. Här är det egentligen 
fråga om en prioritering mellan hur många extratankar man vill ha med sig 
kontra den vapenlast som uppdraget erfordrar.  Kriteriet användbarhet påvisar 
att de vapensystem som vid mättillfället fanns i arsenalen hade tydliga begräns-
ningar gällande vilka uppdrag som kunde utföras. De största bristerna gällande 
de här granskade kriterierna har dock risknivå samt interoperabilitet och för-
måga till ”jointness”. Många av de delsystem som skulle innebära att man med 
tillräcklig vapenarsenal och räckvidd/uthållighet kunde lösa mer kvalificerade 
stridsuppgifter saknas. 

5 Avslutande diskussion och förslag på vidare 
forskning 

5.1 Avslutande diskussion 
I det inledande kapitlet beskrivs begreppet möjlig militär strategi. I de dokument 
som granskats under uppsatsens skrivande framgår tydligt att systemet skall 
kunna användas internationellt och över hela konfliktskalan samt med EU eller 
FN som huvudsaklig uppdragsgivare. Dessutom avhandlar stora delar av den 
svenska militärstrategiska och luftoperativa doktrinen temat internationella in-
satser. Således är det de uppgifter EU avser ge ett stridsflygsystem som är di-
mensionerande då det gäller att granska vilken möjlig militär strategi systemet 
medger.  
 
I avsnitt 1.3.6 presenteras figurer som visualiserar sammanhanget mellan 
uppdrag/mål, doktriner och resurs (se figur 1-3). Om de fakta som framkommit 
gällande de olika uppdragstyperna i kapitel 4.2 placeras in i blocket ”resurser” 
och därefter adderas till de två övriga blocken påvisas den möjliga militära stra-
tegi systemet rent teoretiskt kan bidraga till. I detta fall vid en internationell 
operation där systemet verkar mot de önskemål EU ställt i HHC. (Figur 7)  
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Figur 7 utgår i detta fall från att de doktriner Försvarsmakten gett ut i grunden är 
derivat av den säkerhetspolitiska utformningen. I figur 7 har det dock antagits att 
en finns liten diskrepans mellan den säkerhetspolitiska utformningen (uppgifter-
/mål) och den därtill kopplade doktrinen. Därav den i figuren mellan dessa två 
block bristande överlappningen. 
 
I blocket ”resurser” presenteras samtliga svar från forskningsfråga 2 i form av 
cirklar eller kvadrater. De cirklar som ligger innanför den ruta som påvisar den 
möjlig militära strategin har via undersökningen visat sig tillföra en substantiell 
förmåga som sammantaget bidrar till en ökad möjlig militär strategi. Anled-
ningen till att även de gula cirklarna återfinns här är att de granskade para-
metrarna sammantaget uppvisat sådana kvalitéer att de bedöms, trots vissa be-
gränsningar, kunna tillföra förmåga till en multinationell operation. De cirklar 
och kvadrater som ligger utanför den ytan som visar den möjliga militära stra-

Figur 7 

JAS 39A förmågor 1 januari, 
2004, applicerade på den figur 
som presenteras i avsnitt 1.3.6 
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tegin är av två olika typer. Den ena typen är de som visas som gröna kvadrater. 
Dessa kvadrater symboliserar en fullgod förmåga som dock inte är efterfrågad i 
en multinationell operation. De kan dock indirekt via ökad förmåga till natio-
nellt självförsvar bidra till att skapa nationellt handlingsutrymme. Den andra 
typen (cirklar) påvisar att JAS 39A substantiella förmåga i ett specifikt fall anses 
som för låg och att systemet därmed inte kan leverera tillräcklig effekt för att 
kunna bidraga till en ökad möjlig militär strategi. 
 
Detta sätt att grafiskt presentera ett systems förmåga satt i en strategisk kontext 
har naturligtvis flera svagheter. Figuren är i grunden teoretisk och möjligen även 
odynamisk. Vidare tar figuren inte hänsyn till vilket scenario som systemet skall 
verka i. Alla ingående kriterier och uppgifter viktas lika, vilket kan leda till en 
onyanserad bild gällande vad som är essentiellt och inte. Ambitionen med 
figuren är dock inte att skapa en mall som, via vissa indata, levererar en absolut 
sanning. Ambitionen är snarare att förtydliga och visualisera på vilket sätt 
brister eller förtjänster hos ett tekniskt system kan påverka den möjliga militära 
strategin. Figuren bör kunna bidraga till en övergripande uppfattning gällande 
hur ett system skall utformas för att uppfylla de önskemål som den nationella 
säkerhetspolitiska utformningen ställer. Figuren kan även vara användbar då det 
gäller att visualisera hur ett system skall utvecklas och vilka förmågor som bör 
prioriteras för att en viss uppgift skall kunna lösas utan begränsningar. 
 
Under arbetet med att skriva uppsatsen har jag flera gånger mött uppfattningar 
gällande vad systemet kan och inte. Ofta presenteras i dessa sammanhang en 
bild av att de brister systemet substantiellt har till viss del kan kompenseras via 
ett anpassande av det taktiska uppträdandet. Detta sätt att resonera anser jag har 
sina förtjänster, men jag anser samtidigt att det hade varit ännu bättre om sy-
stemet i sig varit anpassat för uppgiften och att man därefter applicerat den 
anpassade taktiken mot systemets förmåga. Vidare anser många att de brister 
som finns i sig är viktiga att påpeka, men man menar att systemet trots dessa 
brister kommer att vara efterfrågat redan i nuvarande utformning. Att det system 
Sverige bidrar med för stunden kanske inte är fullt interoperabelt begränsar 
naturligtvis den möjliga militära operativa effekten men de politiska signalerna 
är så viktiga att systemet trots allt kan bidraga till en multinationell operation. 
Detta resonemang bygger man ofta på att det finns ett mycket stort politiskt 
värde i att sluta upp bakom exempelvis en FN ledd operation. Att sluta upp med 
tyngre stridande enheter har stundom visat sig leda till ökat nationellt 
handlingsutrymme. Bland annat vittnade den militäre rådgivaren vid Sveriges 
ständiga representation i FN om att Sverige efter sina insatser i Kongo 
(operation Artemis) generellt bemöts på ett mer aktat sätt och att Sverige numer 
betraktas som en seriös global säkerhetspolitisk aktör, vilket skulle kunna styrka 
ovanstående resonemang.221 

5.2 Förslag på vidare forskning 
Under uppsatsen skrivande har jag intervjuat, pratat och läst mycket. Den bild 
jag anser ha framkommit är att det saknas ett sammantaget och medvetet pla-
nerande och tänkande gällande vilka delsystem till JAS 39 som skall inför-
                                                 
221 Sverker Ulving, Överste, föreläsning vid Sveriges ständiga representation i FN, New York, 
27 oktober 2004 
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skaffas. Detta kan bero på flera saker men jag anser att ett tydligt faktum är 
bristen på synkronisering mellan den strategiska och operativa nivån, vilket 
leder till avsaknad av en röd tråd mellan vad den politiska ambitionen önskar 
och vad materielprocessen levererar. JAS 39 är i grunden uppbyggt med en 
mycket öppen arkitektur. Detta tillsammans med en stor del mjukvarubaserade 
funktioner leder till att utvecklingspotentialen är mycket stor. Detta verifieras 
inte minst av det utvecklingsprogram som presenteras i avsnitt 3.4.2. Om syst-
emet inte varit möjligt att utveckla hade de förmågor och den därtill kopplade 
militära strategin avstannat på den nivå som har presenterats i denna uppsats. 
 
Tre olika typer av fortsatta undersökningar anser jag kunna vara motiverade.  
 
För det första bör en forskning företas där svensk världsbild, hotbild och hand-
lingsmönster byts ut mot EU: s dito.  
 
”Taking these different elements together – terrorism committed to maximum violence, the 
availability of weapons of mass destruction, organised crime, the weakening of the state system 
and the privatisation of force – we could be confronted with a very radical threat indeed”222 
 
EU: s uppfattade hotbild är således mycket lik den svenska. Hur världsbilden ser 
ut kan vara allmänt intressant men det som jag anser viktigast att utreda är hur 
den här mycket kortfattat beskrivna bilden av EU: s uppfattade hotbild har på-
verkat EU: s handlingsmönster. Den kunskap om EU: s handlingsmönster som 
vid en sådan utredning framkommer anser jag kunna vara mycket värdefullt för 
JAS 39 fortsatta materielprogram. Detta beroende på att man via kunskap om 
EU: s handlingsmönster eventuellt kan utreda på vilket sätt och i vilken priori-
teringsordning JAS 39 systemet bör utvecklas.  
 
För det andra bör en undersökning med uppgift att granska vad som sker med 
JAS 39 om de delsystem som presenteras i avsnitt 3.4.2 införskaffas och imple-
menteras genomföras. Denna granskning bör inledas med en undersökning 
gällande vilka av de i HHC presenterade uppgifterna som bedöms vara viktigast 
eller mest efterfrågade alternativt utgå från de resultat som den här första 
föreslagna forskningen kommer fram till. Därefter kan en granskning av vilka 
delsystem som bör prioriteras i materielplanen göras. Med denna undersök-
ningen som grund kan den borttappade röda tråden mellan den strategiska och 
operativa nivån återupptas och en spårbarhet mellan ställd uppgift och materiel-
plan tydligt presenteras. 
 
Avslutningsvis bör det undersökas vilka materielsystem som idag finns i mat-
erielplanen men som inte bär mot ställda uppgifter eller säkerhetspolitiska ambi-
tioner. Om det vid denna typ av undersökning framkommer att det i materiel-
planen finns system som ej är anpassade till den nya säkerhetspolitiska utform-
ningen och således ej bidrar till en ökad möjlig militär strategi bidrar de med 
automatik till en minskad dito. Detta då de i så fall är en ekonomisk belastning 
som reducerar möjligheten att införskaffa system som verkligen bidrar till ökat 
handlingsutrymme. I strategiska termer skulle man kunna kalla ett sådant icke 
efterfrågat delsystem för en inre variabel som reducerar nationens handlings-
utrymme (se avsnitt 1.3.6). 

                                                 
222 The European Union Institute for Security Studies, A secure Europe in a better world – 
European Securiyt Strategy, Paris: Corlet Imprimeur, 2003, s. 9 
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Abstract 
 
An important part of a nations ambitions regarding security policy is about to 
create freedom of action. This is achieved by orchestration of the nations various 
forcible means. 
On the military strategic level coordination of political goals, doctrines and re-
sources create an integrated effect which constitutes a nations possible military 
strategy. 
 
The end of the cold war induced large changes in the security political environ-
ment for Sweden. Due to this Sweden has changed its security policy in order to 
meet new requirements, and the armed forces, including the air force, has foll-
owed this development. 
The Swedish air force of today is supposed to operate in an international 
environment together with NATO or EU led operations. The unit reported for 
duty within the EU register units is designated SwAFRAP JAS 39. This unit will 
operate the A version of the Gripen aircraft, a system originally developed to 
meet requirements from the cold war. 
 
The purpose of this essay is to examine whether the Gripen fighter system is 
capable of meeting the new requirements in spite of the fact that it was or-
iginally developed to meet demands set by the situation during the cold war. 
This question is answered by examining the various tasks that could be given to 
a flight system in an international operation. Five criteria’s has been used in this 
examination. 
 
The most important conclusions in this essay is that JAS 39A in its current ver-
sion is insufficient in several areas. Examples of the shortcomings are the ability 
to communicate with allied forces. Furthermore the system lacks a proper IFF 
system and a defensive ECM suite. 
 
Other examples regard the weapons collection, where some of the weapons lack 
the desired precision and all weather capability. Since the aircraft in its current 
version lack the ability to conduct air-to-air refuelling, this limits the effective 
range and endurance of the aircraft. 
This is to some extent compensated by the ability to carry external fuel tanks. 
Besides this the system has some capabilities that are not required in the new 
security political environment. 
However, the Gripen fighter has great development possibilities and it is likely 
that the system can be adapted to meet new future requirements. 
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Förkortningar 

Svenska 
Bk39  Bombkapsel typ 39 
BRD  Förbundsrepubliken Tyskland 
DDR  Tyska Demokratiska Republiken 
DLO  Doktrin För Luftoperationer 
ESFP  EU: s Säkerhets- och Försvarspolitik 
EU  Europeiska Unionen  
FM  Försvarsmakten 
FN  Förenta Nationerna 
FOA  Försvarets Forsknings Anstalt 
FOI  Totalförsvarets Forsknings Institut 
FTK  Flyg Taktiska Kommandot  
IKFN Försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av 

Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m. 
IR  Infra Röd 
JAS  Jakt Attack Spaning 
LO  Lands Organisationen 
MSD  Militärstrategisk Doktrin 
NBC-stridsmedel Nukleära, Biologiska eller Kemiska stridsmedel 
OPIL  Operativa Insats Ledningen 
OSSE  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
PFF  Partnerskap För Fred 
Rb15  Robot 15 
Rb74  Robot typ 74 
Rb75  Robot typ 75 
Rb99  Robot typ 99 
STRIL  Stridsledning och luftbevakning 
TU JAS 39  Taktik och Utvecklingsenhet JAS 39 
VEU  Västeuropeiska Unionen 
VMS  Varnar och Motmedels System 
ÖB  Överbefälhavare 

Engelska 
AI  Air Interdiction 
AMRAAM  Advanced Medium Range Air to Air Missile 
AJP  Allied Joint Doctrine 
BMD   Ballistic Missile Defence  
BVR  Beyond Visual Range  
CAP  Combat Air Patrol 
CAS  Close Air Support 
CSAR  Combat Search And Rescue 
DCA  Defensive Counter Air 
HHC  Helsinki Headline Goal Catalogue 
IFF  Identification Friend or Foe 
JDAM   Joint Direct Attack Munition 
LDP  Laser Designator Pod 
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NATO  North Atlantic Treaty Organisation 
NVG  Night Vision Goggles 
OBOGS  On Board Oxygen System Generator 
OCA  Offensive Counter Air 
PSO  Peace Support Operation 
ROE  Rules Of Engagement 
SEAD  Suppressing of Enemy Air Defences 
SOPF  Separation Of Parties by Force 
SwAFRAP  Swedish Air Force Rapid Reaction Unit 
UAV  Unarmed Aerial Vehicles 
USA  United States of America 
 WVR   Within Visual Range 
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