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Den svenska utvecklingen av luftmakt innehåller långsiktiga investeringar som påverkar förmåge-

utvecklingen likväl som hela försvarsområdet. Vad säger försvarsmakten om sin framtida luft-

maktsförmåga? Är försvarsmaktens utvecklingsdokument baserade på en tydlig luftmaktsteori 

eller finns det oklarheter som kan leda till framtida problem? 

 

Denna uppsats analyserar försvarsmaktens centrala utvecklingsdokument med fokus på framtidens 

planerade luftmakt.  

 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod och använder luftmaktsteorier och lufto-

perativa uppdragstyper som analysinstrument. 

 

Sammanfattning: 

Uppsatsens resultat visar att det saknas ett entydigt luftmaktsteoretiskt ställningstagande. Istället 

återfinns en tudelad teoribild, dels den svenska traditionella defensiva luftmaktsteorin, men också 

den som inriktas mot en västlig modern expeditionär luftmaktsteori.  

 

Resultatet stöds av slutsatserna från studien av förmågeutvecklingen, en utveckling som spänner 

över en bred men traditionell förmågebas. Huruvida ett tudelat teoretiskt ställningstagande och ett 

i huvudsak traditionellt förmågeutvecklingsprogram, kommer vara effektivt att möta framtidens 

uppgifter och ekonomiska realiteter återstår att se. 

 

Nyckelord:  
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Future Swedish Military Airpower anno 2012 
How Sweden looks at their future development of airpower. 

 

The development of Swedish airpower contains long-term investments that affect the air force, as 

well as the entire defense force. What do the Swedish military say about the development of their 

future airpower? Are the Swedish military strategic documents based on a solid Airpower theory 

or are there discrepancies which will put the armed service in future problems?  

 

This paper aims to study the Swedish military’s strategic development papers in regards to its 

future airpower.  

 

The study has been conducted through a qualitative research of documents and is using airpower 

theories and capabilities as analyze instruments. 

 

Abstract: 

The result of this paper can be summarized in that there are different air power theories in the 

strategic documents. There is mainly a twofold strategy based on a national non-alliance defence 

concept focusing on cooperation as well as a modern western airpower theory.  

 

The paper also shows an airpower development which focuses on traditional capabilities and may 

in some way lacking the means for facing possible future demands on airpower. However, based 

on the results, the Swedish airpower will still be a major instrument for political use in the future.  

 

In regards to the efficiency of a twofold theory, based on the assumption of increasing defence 

cost and varied future military tasks, there is no way of saying what the consequence will be, we 

will just have to wait and see. 

 

Key words: 

Airpower, Airpower theory, Swedish military, future 
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1. Inledning 
 

Användningen av militär makt från luften (luftmakt) startade så fort de tekniska förutsättningarna 

fanns. Under den lite drygt 100-åriga historien har betydande framsteg skett både tekniskt och 

användningsmässigt inom flyg- och rymdverksamheten. All utveckling och principer för hur 

luftmakt bäst ska utvecklas och användas har inte skett utan kritik.
1
 De ständigt ökande kostna-

derna och långa utvecklingstider för allt mer teknologiskt avancerade system, gör att frågetecken 

ställts om satsade resurser är försvarbara. En av dem som kritiserar nuvarande utveckling av 

luftmakt är militärteoretikern Martin van Creveld. Han kritiserar inte bara kostnadsökningarna för 

vapenbärarna och priset per vapeninsats, utan också luftmaktens bristande resultat i nutidens mer 

låg-intensiva konflikter.
2
  

 

Professor John Andreas Olsen beskriver samtidigt en alltmer betydelsefull och effektiv använd-

ning av luftmakten. Han ser en utveckling där rymdbaserade system är än mer invävda i flygande 

multifunktionella plattformar. Obemannade drönare bekämpar mål på stridsfältet med precisions-

vapen medan ballistiska missiler övertar delar av bombflygets uppgifter.
 3

  

 

En av dem som försöker förutspå den framtida användningen av luftmakt är den amerikanske 

generalen David Deptula. Han menar att: 
…no great nation can afford the far greater price of stagnation or failure to adapt or embrace the po-

tential of air power in this, our modern information age.
4
  

 

I Sverige uttalade försvarsministern 2011 att ”Den dag ett land slutar att vidareutveckla sina 

stridsflygplan är den dag då dess flygvapen börjar förlora sin relevans.”
5
 Uttalandet kom ett år 

före det att försvarsmakten hade lämnat sitt underlag för utvecklingen av stridsflygsystemet. Det 

visar på att inte bara teoretiska tankar utan också politiska krafter är i spel vid utveckling av 

luftmakt. 

 

Den svenska utvecklingen av luftmakt blir härigenom intressant att studera. Sverige kommer likt 

många andra nationer och som van Creveld anser, ställas inför frågor som är ”extraordinarily 

important” rörande sin framtida utveckling.
6
 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Den svenska luftmaktens framtid, likt all annan försvarsutveckling, styrs genom beslut som fattas 

i riksdag och regering. Försvarmakten har en uppgift att utvecklas för att möta nya hot och krav 

                                                 
1
 Olsen, John Andreas. Global Air Power. Dulles, Virginia, USA: Potomac Books, Inc, 2011, s. 351. 

2
 Ibid., s. 369. 

3
 Ibid., s. xvi. 

4
 Ibid., s. 415. 

5
 Försvarsminister Sten Tolgfors. Framtidssäkring av flygvapnet. Den 01 mars 2011. 

http://tolgfors.wordpress.com/2011/03/01/framtidssakring-av-flygvapnet/ (använd den 20 april 2012). 
6
 Olsen, John Andreas. A History of Air Warfare. Dulles, Virginia, USA: Potomac Books, Ibid., 2010, s. 351. 
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på förmågor.
7
 Inom försvarsmakten är det försvarsmaktsplaneringen som används för att ta fram 

det efterfrågade beslutsunderlaget för vägvalen.
8
 Den bärande tanken i försvarsplaneringen är att 

uppnå största möjliga försvarseffekt utifrån tilldelade resurser.
9
 

 

För att kunna beskriva inriktningen och utveckla förmågan inom försvarsmakten men också 

lämna beslutsunderlag till den politiska nivån, skapas en serie utvecklingsdokument. Dessa 

lagstadgade dokument ska beskriva, i olika tidsperspektiv, framtida försvarsförmågor och materi-

ella investeringar.
10

 Avvägningen mellan tilldelade (också framtida) ekonomiska resurser och 

största försvarseffekt är ständigt debatterad. Den pågående försvarsdebatten om vilka förmågor 

och materiella system som ska utvecklas blev redan våren 2008, enligt dåvarande överbefälhava-

ren (ÖB), mer intensiv. Den har ” handlat såväl om omedelbara problem – inte minst ekonomi - 

som om långsiktiga strategiska vägval.”
11

 Utvecklingen av försvarsförmågor har en strategisk 

innebörd i och med att gjorda val får både operativa och ekonomiska konsekvenser under årtion-

den. Besluten påverkar inte bara myndigheter under försvarsdepartementet utan också andra 

områden som exempelvis utrikes-, miljö-, landsbygd- och näringspolitik
12

.  

 

Enligt nuvarande politiska inriktning, av förmågeutvecklingen ska försvarsmakten i första hand 

dimensioneras för att kunna verka i Sverige och dess närområde.
13

 Det har gjort att flygstridskraf-

ternas utveckling hamnat i debattens centrum. Försvarsmaktens budgetunderlag som insändes 

2012 till regeringen innehöll beskrivningen av behovet för stridsflygsutvecklingen efter 2020, 

vilket kan komma att påverka hela försvarsmaktsutvecklingen.
14

  

 

Det finns anledning att anta att försvarsmaktens utvecklings- och beslutsunderlag är krigsveten-

skapligt välgrundade med hänsyn till dess politiska och militärt operativa betydelse. Konsekven-

serna av beslut fattade utifrån en sammanhållen och avvägd relation mellan politisk inriktning, 

militära krav och teoretisk forskning, skulle logiskt leda till en fokuserad utveckling med mini-

merade utvecklingstider och kostnader. I slutändan leder resonemanget till att utvecklingsresur-

serna räcker till en bredare och/eller djupare total militär förmåga men även tydliga ingångsvär-

dena för försvarsplaneringen av riket.  

 

                                                 
7 Försvarsdepartementet. Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. 2007. Hämtad på 

www.lagen.nu den 30 april 2012 kl. 11.00, 1 §. 
8
 Försvarsmakten. HKV ArbO 2012 - Del 1 arbetsordning ledningsstaben i högkvarteret. Arbetsordning, Stockholm: 

Ledningsstaben högkvarteret, den 12 mars 2012. Enligt 5 kap. 3§ ska ledningsstaben i högkvarteret ansvara för 

strategisk planering. 
9
 Socialdepartementet. ”Myndighetsförordning (2007:515).” Myndighetsförordning (2007:515). 2007. Hämtad på 

www.lagen.nu den 30 april 2012 kl. 11.00, 3 §. 
10

 Ibid., 4§. 
11

 Försvarsmakten, Överbefälhavaren. ÖB Nyhetsbrev 7 juli 2008. ÖB Nyhetsbrev publicerat 7 juli 2008 kl 12.33 på 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/OBs-nyhetsbrev/Nyhetsbrev-7-juli-2008/ (använd den 26 Mars 2012). 
12 

Anm. Försvarsindustri, flygfält, miljöpåverkan och regionala ekonomiska faktorer utgör några av exempel som kan 

påverkas av gjorda val. 
13

 Försvarsmakten. Perspektivstudie 2010 - En arbetslägesredovisning. Högkvarteret, LEDS UTV, Stockholm: 

Försvarsmakten, 2011, s. 15. 
14

 Försvarsminister Sten Tolgfors. Underlag om Gripen. Den 29 februari 2012. 

https://tolgfors.wordpress.com/2012/02/29/underlag-om-gripen/ (använd den 29 mars 2012). 
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Vad säger försvarsmakten att man vill göra med sin luftmakt, hur vill man kunna använda den i 

framtiden? Stämmer det som de skriver med nuvarande forskningsläge eller finns det oklarheter i 

ställningstaganden och planerade förmågor. Finns risken att försvarsmakten hamnar i framtida 

doktrinära problem med anledning av en splittrad utveckling? Det blir i ljuset av dessa stora 

framtida investeringar intressant att analysera och försöka förstå försvarsmaktens tankar om 

luftmakt ur ett vetenskapligt perspektiv.
15

  

 

Uppsatsens syfte är att analysera försvarsmaktens framtida luftmaktstankar samt disskutera vilka 

konsekvenser tankarna kan innebära.  

 

Problemformuleringen är således; återfinns det en luftmaktsteoretisk grund för framtiden som är 

samstämmig med förmågeutvecklingen? 

 

Resultatet kommer förhoppningsvis att kunna ge ett svar på de krigsvetenskapliga tankarna som 

utgör försvarsmaktens grund för att kunna använda luftmakt i framtiden. Resultatet kan visa på 

möjliga behov av förtydligande för framtida underlag, ge ett perspektiv i debatten men även 

underlag för vidare forskning. Uppsatsen ska ses i utgångspunkten för hur en del av det militärte-

oretiska resonemanget för framtiden såg ut anno 2012. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att kunna svara på problemformuleringen och uppnå uppsatsens syfte behöver två specifika 

frågeställningar formuleras. Dessa är indelade i först en viljeundersökande och sedan en förmå-

gebaserad fråga. Den första frågan som ska besvaras gäller hur den svenska luftmakten, princi-

piellt, är tänkt att användas i framtiden. Syftet med den första frågeställningen är att klarlägga om 

ett utpräglat luftmaktsteoretiskt ställningstagande finns i undersökningsmaterialet. Den första 

frågeställningen avspeglar också den diskurs som föreligger i militärteorin avseende det mest 

effektiva användandet av luftmakt.
 16

  

 

Ett av huvudlägren med teoretiker förespåkar luftmaktens offensiva möjligheter till strategiska 

effekter medan den andra ytterligheten förespråkar luftmakt som understödjande till andra strids-

krafter.
17

 De senaste åren har teoribildningen kring effektbaserad krigföring och de låg-intensiva 

konflikterna likt Afghanistan, också påverkat utvecklingen och användningen av luftmakt.
18

 

Samtidigt kan en fjärde inriktning ses i den strategiskt defensiva inriktningen. En inriktning som 

Sverige genom sin alliansfrihet och relativt starka försvar, utvecklade under det kalla kriget.
19

  

 

                                                 
15

 Bjereld, Ulf, Marie Demker, och Jonas Hinnfors. Varför Vetenskap? Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 71. 
16 

Widén, Jerker, och Jan Ångström. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2004, s. 244. 
17 

Ibid., s. 255. 
18

 Rekkedal, Nils Marius. Modern Krigskonst Militärmakt i förändring. Tredje reviderade upplagan. Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2007, s. 282 f. 
19

 Pettersson, Tommy. Med invasionen i sikte - En beskrivning och analys av flygvapnets luftoperativa doktrin 1958-

1966. Magisteruppsats, Stockholm: Försvarshögskolan, 2008, s. 43. 
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1. Vilket luftmaktsteoretiskt ställningstagande återfinns i försvarsmaktens utvecklingsdoku-

ment? 

 

Genom att samtidigt studera de planerade luftmaktsförmågorna kan den mer konkreta 

förmågeutvecklingen klarläggas. Vilka är de planerade förmågorna och stödjer de det teoretiska 

ställningstagandet? Indelningen och defintionen av luftmaktsförmågor kommer att redovisas 

under punkten operationalisering.  

 

2. Vilka luftmaktsförmågor redovisar försvarsmakten för framtiden i sina utvecklingsdoku-

ment? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen har en startpunkt vid år 2020. Detta gör det möjligt att avgränsa, i sammanhanget 

kortsiktiga, faktorer såsom ekonomiska svängningar, innevarande doktrin
20

 samt nuvarande 

internationella samarbeten. Sammantaget ger det, bedömt, en friare bild av de underliggande 

teoretiska tankarna som påverkar luftmaktsutvecklingen i försvarsmakten. En bortre gräns finns 

också för uppsatsen då utvecklingsdokumenten inte sträcker sig längre än 2035.
21

 Intressant i 

sammanhanget är att riksdagen har gett regeringen i uppdrag att genomföra en parlamentarisk 

utredning av hela luftförsvaret, men denna ska fokusera på tiden med start 2040 och bortom.
22

 

 

Luftvärn som ingår för skydd av manöverförband eller fartyg kommer inte att avhandlas. Primärt 

kommer luftvärn endast att behandlas avseende dess uppgifter för verkan mot luftmål.
23

  

 

Det finns hemliga bilagor till försvarsmaktens utvecklingsdokument men dessa studeras inte av 

sekretesskäl. Det innebär att det kan återfinnas kompletteringar i dessa bilagor men dessa bedöms 

inte på ett avgörande sätt kunna påverka resultatet i undersökningen. Några exempel på underlag 

som återfinns i hemliga bilagor eller som hemliga fristående underlag är den militära 

underrättelse- och säkerhetstjänstens utvecklingsplan och specialförbandets dito.  

 

Varje enskild förmåga kommer inte redovisas i detalj, ej heller olika varianter av stridstekniska 

användningar, tekniska beskrivningar för plattformar eller verkansmedel. 

                                                 
20 

Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011. 

s. 8. Anm. Doktrinserien kommer dock att användas likt annan litteratur.  
21

 Försvarsmakten. Perspektivstudie 2010, s. 5. 
22 

Sveriges Riksdag. Beslut den 15 December 2011. http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-

beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01FöU1&doctype=bet (använd den 25 april 2012). 
23

 Försvarsmakten. MSD 12, 2012, s. 78. 
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1.4 Centrala begrepp 

Luftmakt 
Air-power is the most difficult of all forms of military force to measure, or even to express 

in precise terms.
24

 

 

Som Sir Winston Churchill indikerar i citatet ovan, men även vad forskaren Niklas Zetterling 

säger om bristen på axiom inom hela krigsvetenskapen, är luftmakt utmanande att definera.
25

 

Begreppet har flera betydelser men används flitigt inom teoribildningen för ämnesområdet, vilket 

också Widén och Ångström säger i boken om militärteorins grunder.
26

 Efter studier av tidigare 

studentuppsatser och litteratur har Philip S. Meilingers definition valts att användas i denna upp-

sats:  
Luftmakt är förmågan att utöva makt från luften eller rymden för att uppnå strategiska, ope-

rativa eller taktiska målsättningar.
27

 

 

Förmågan till luftmakt byggs upp av fysiska, konceptuella och moraliska faktorer. 
28

  

 

Luftoperativa uppdragstyper 

Det finns fyra luftoperativa uppdragstyper (förmågor). Dessa benämns control of the air, strike, 

maneuver (airlift) och intelligence, surveilance and reconnaissance (ISR).
29

 Efter uttolkning och 

översättning av motsvarande begrepp till svenska, utifrån doktrin för luftoperationer från 2005, 

ges uppdragstyperna följande svenska namn på förmågor; kontroll av luftrummet, attack, 

luftoperativ rörlighet samt övervakning och spaning. Då dessa kategorier av förmågor utgör 

analyssinstrumentet i uppsatsen definieras dessa i detalj under punkten operationalisering. 

 

Västlig/västerländsk 

I denna uppsats är betydelsen Nato och dess större luftmaktsnationer såsom Storbritannien, 

Frankrike och USA. 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns en mängd internationell litteratur och vetenskapliga artiklar om luftmakt. Ämnet är ofta 

debatterat och forskning pågår också i Sverige. En sökning över forskningspublikationer och 

studentuppsatser i Anna Lind biblioteket fick sammanlagt 29 unika träffar.
30

 Flera av dessa arbe-

ten analyserar internationell användning av luftmakt och ger slutsatser eller kopplingar till 

svenska förhållanden. Det har inte återfunnits någon tidigare studentuppsats som analyserar den 

svenska framtida luftmakten. De studentuppsatser som påverkat och bidragit till denna uppsats är: 

                                                 
24 

Olsen. 2011, a.a., s. XV. 
25 

Hofvander, Bo, och Nils Marius Rekkedal. Luftmakt Teorier och tillämpningar. Andra upplagan. Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2004, s. 316 f. 
26 

Widén & Ångström, 2004, s. 243. 
27 

Ibid., s. 245. 
28

 Försvarsmakten. MSD 12, 2012, s. 44. 
29 

Olsen. 2011, a.a., kapitel 7. 
30

 Sökning genomfördes i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) den 26 mars 2012 med nyckelorden luftmakt, 

flygteoretiska, förmågeutveckling, air power och airpower, samtliga arbeten som återfanns var producerade mellan 

2001 och 2011. 
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Major Tommy Pettersson skrev 2008, om den svenska doktrinen under en del av det kalla kriget. 

Han redovisade det som kan sammanfattas i den svenska linjen, dvs. alliansfriheten med ett starkt 

försvar (flygvapen) som direkt påverkade utvecklingen och doktrinen. Syfte var att möta det 

dimensionerande hotet av en sovjetisk invasion. Petterssons resultat utgör för denna uppsats en 

definition av vad som ingår i en strategiskt defensiv luftmaktsteori. Det var en inriktning/doktrin 

som rådde fram till de nya skrivningarna 2005, i doktrin för luftoperationer.
31

 

 

Majoren Lars Bergström undersökte 2006, om luftmaktsteori och manövertänkade är förenliga. 

Det skulle enligt honom kunna påverka den svenska doktrinutvecklingen. Han presenterade ett 

resultat som pekade på en viss oförenlighet av begreppen för flygstridskrafterna. Han redovisade 

också ett behov av en tydligare doktrinär skrivning för framtiden gällande användning av luft-

makt.
 32

 Bergströms slutsatser kan i denna uppsats stödja ett resonemang kring riskerna med att 

utveckla en framtida doktrin utan en teoretiskt tydlig grund. Det innebär att svaret på frågeställ-

ningarna i denna uppsats skulle kunna bidra till utgångspunkten för ett framtida författande av en 

ny svensk luftmaktsdoktrin. 

 

Sergeanten Jonas Höglund undersökte i sin uppsats, vilka generella och centrala luftmaktsteorier 

som återfinns i gällande doktrin för luftoperationer. Han presenterade att flera centrala luftmakts-

tankar återfanns i doktrinen. Frågetecken fanns däremot angående Sveriges förmåga att agera 

strategiskt offensivt med sina luftstridskrafter. Resultatet av Höglunds undersökning är intressant 

att följa upp i denna undersökning, då ett ställningstagande om ett strategiskt offensivt agerande 

kan påverka vilka förmågor som utvecklas för framtiden.
33

 

 

Major Niclas Magnusson studerade 2009 hur regeringens politik hade uppfattats av befattnings-

havare på den flygtaktiska staben i högkvarteret. Resultatet visade på en utveckling av luftmakts-

förmågor, där nedprioriteringar hade skett av nationella förmågor till förmån för interoperabilitet. 

Samtidigt menade Magnusson att internationaliseringen gett andra möjligheter för Sverige till 

användning av luftmakt i nationella perspektiv. Magnussons resultat beskriver konsekvenserna 

efter skiftet som skrivningarna i 2005 års doktrin för luftoperationer har inneburit.
34

 Skiftet besk-

rivs som ett ökat fokus på internationella insatser på bekostnad av nationell förmågeutveckling. 

Magnussons slutsatser kommer att användas i reflektionen kring utvecklingen av luftmakt i upp-

satsen.  

 

Den vetenskapliga litteratur som gett intressanta fördjupningar av luftmaktens utveckling och 

påverkat uppsatsen är i huvudsak: 

 

Olsen publicerade nyligen två antologier rörande luftmakt. Den första boken A History of Air 

Warfare utkom 2010 och redogör för luftmaktens historia. Kapitlen som van Creveld men även 

Richard P. Hallion har skrivit utgör ett urval för de luftmaktstankar om framtiden som förts fram i 

                                                 
31

 Pettersson, 2008 a.a. 
32

 Bergström, Lars. Luftmakt och manöverteori, mer än bara understöd. Studentuppsats, Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2006. 
33 

Höglund, Jonas. Luftmakt – en komparativ studie mellan centrala luftmaktsteorier och svensk doktrin för 

luftoperationer. Studentuppsats, Stockholm: Försvarshögskolan, 2010. 
34 

Magnusson, Niclas. Stridsflyg i utlandet? Studentuppsats, Stockholm: Försvarshögskolan, 2009. 
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debatten. Creveld är pragmatisk då han förvisso erkänner luftmaktens betydelse, men är överty-

gad om att organisationsformen flygvapen kommer att försvinna. Hallion beskriver en annan 

riktning och ett behov av ökat fokus på luftmaktens/rymdens möjligheter. Han menar att olika 

länders flygvapen i framtiden kommer kanske heta rymd- och flygvapnet, på grund av det änd-

rade fokusen.
35

 Båda författarnas tankar inspirerar syftet med uppsatsen och används i diskuss-

ionsdelen. 

 

2011 utkom Olsen med nästa antologi, Global Air Power som knyter an till boken från 2010 men 

här redogörs för hur luftmakten är uppbyggd i olika nationer.
36

 I bokens avslutning redogör 

Deptula om sina tankar om en integrerad rymd-, luft- och cybermakt. Enligt honom kan en sådan 

integration dominera både de fysiska men även virtuella miljöerna i framtiden. Deptulas tankar 

utgör en del av operationaliseringen av begrepp i uppsatsen.  

 

Antologierna Luftmakt – teorier och tillämpningar och Diadalossyndromet, som försvarshögsko-

lan gav ut 2005, ger en bild av framtidstankarna kring luftmakt.
37

 R. Shaun Clarke skriver om hur 

luftmakt kan användas inom ramen för effektbaserade operationer. Han menar bl. a. att ”en inte-

grerad strategi är roten till luftmaktens framgång”
38

. Shaun Clarkes tankar används i operational-

iseringen medan Jan Reuterdahls texter, rörande framtidens luftmakt, används för teoribilden i 

uppsatsen. 

 

Slutligen har forskarparet Alvin och Hedi Toffler skrivit ett flertal intressanta böcker rörande 

utvecklingen av krigföringen, vilket implicit också gäller för luftmakt. Främst har teserna i boken 

War and Anti-War från 1993 använts i denna uppsats. Makarna och framtidsforskarna Toffler har 

framfört en teori om utvecklingen av civilisationen och med den också krigföringen i tre vågor.
39

 

Den första vågen kan sammanfattas i jordbrukssamhället, tiden från vi slutade att vara jägare till 

slutet av 1600-talet. Under denna tid stred man främst öga mot öga, begreppet nat-

ion/nationalstaten fanns inte. Det var klan, stam eller annan samhällelig enhet som existerade.  

 

Den andra vågen avser industrisamhället och varade från slutet av 1600-talet till mitten av 1900-

talet. Denna period var höjdpunkten för allt med ordet mass-, armé, förstörelsevapen, produktion 

och media etc. Tiden såg nationalstaternas födelse, uppgång och suveräna territoriella gränser. 

Under slutet av denna tid utvecklades de första luftmaktsteorierna, vilka användes praktiskt under 

hela 1900-talets blodiga historia.  

 

Den tredje vågen, dvs. det postindustriella samhället, dit flera västerländska nationer har börjat 

komma, är den tid som nu råder. Begrepp som kunskapssamhälle, globalisering, anpassning av 

produkter till aktuellt behov, snabbare leverans av varor oavsett gränser är några kännetecken. 

Krigföring följer denna utveckling vilket innebär att efterfrågad effekt vill kunna levereras på 

                                                 
35

 Olsen, 2010 a.a., anm. van Creveld skriver i kap. 15 och Hallion i kap. 16. 
36

 Olsen, 2011 a.a. 
37

 Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen. Daidalossyndromet Om luftmakt 2005. Redigerad av Jan 

Reuterdahl. Stockholm, 2006 samt Hofvander & Rekkedal, 2004. 
38

 Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen, 2006, s. 83. 
39

 Toffler, Alvin, & Heidi Toffler. War and Anti-War. Canada: Little, Brown & Company Limited, 1993, kapitel 5, 6 

och 9. 
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distans, snabbt och billigt. Detta talar för obemannade farkoster, global räckvidd inom timmar 

och anpassade insatser. Attacker behöver inte alltid ske med fysisk bekämpning utan anfall kan 

ske genom stöld, förvrängning eller förstöring av den andres information. Begreppet motstånda-

ren som fysisk form suddas allt mer ut. Toffler menar, ”During the Cold War the enemy was 

known. Tomorrow it may not even be possible to figure out who is the adversaries – exactly as is 

the case with some terrorist attacks today.”
40

 Tofflers teorier utgör ett perspektiv på krav för 

utvecklingen av luftmakten vilket kommer reflekteras kring i uppsatsen. 

 

1.6 Disposition 

 

 
Figur 1:1. Utvisande disposition

41
 

 

Uppsatsen följer en indelning där första delen beskriver bakgrund och syfte. Problemställningen, 

de specifika frågeställningarna, uppsatsens avgränsningar, dess centrala begrepp och tidigare 

forskning återfinns också i del ett. I andra delen redovisas den valda forskningsdesignen, vilket 

innehåller metodval, undersökningsmaterial, validitets- och reabilitetsredovisning samt en 

källkritisk granskning. Därefter följer beskrivningen av den teoretiska referensramen och 

operationaliseringen av begreppen som ska användas i uppsatsen.
42

 Därpå följer redovisningen av 

undersökningen och dragna slutsatser i fjärde delen. Avslutningsvis diskuteras resultatet, den 

valda metoden och en reflektion i den femte delen av uppsatsen.  

                                                 
40 

Toffler & Toffler, 1993 a.a., s. 104. 
41 

Författarens egen. 
42

 Johannessen, Asbjörn, och Per Arne Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2003, 

s. 45. 
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2. Forskningsdesign 
 

Forskningsdesign är sammantaget de delar som ingår i planeringen av en undersökning.
43

 Doktor 

Jakob Westberg på försvarshögskolan, beskrev att forskningsdesignen kan ses likt en molekyl. 

Där en ständig och ömsesidig påverkan sker mellan undersökningsmetod, undersökningsmaterial 

och teoribildning utifrån frågeställningen.
44

  

 

2.1 Undersökningsmetod 

Uppsatsen strävar efter att tolka undersökningsmaterialet utifrån frågeställningarna, vilket gör att 

en kvalitativ metod väljs. Vid arbete med utgångsmaterial som är texter beskrivs i 

metodlitteraturen att det i regel är kvalitativ textanalys som kan användas. Förförståelsen och 

problemställningen är viktiga utgångspunkter för textanalysen i vald metod. Att tänka på vid 

analys av texter är att teoretiska perspektiv och tolkningar måste kunna ändras utifrån 

meningsinnehållet i materialet.
45

  

 

Uppsatsens metodiska genomförande består av analys med resultat samt en diskussion. 

Textanalysen syftar till att med hjälp av teoretisk härledda begrepp, deduktivt analysera 

meningsinnehållet i försvarsmaktens utvecklingsdokument. Frågeställning ett och två kan därför 

besvaras i resultatet av analysen.  

 

Textanalysen indelas enligt Kirsti Malteruds modell vid analys av kvalitativt datamaterial.
46

 

 

 
Figur 1:2. utvisande Malteruds analyssteg

47
 

                                                 
43

 Johannessen & Tufte, 2003 a.a., s. 49. 
44

 Westberg, Jakob. Föreläsning forskningsdesign och kvalitativ metod. Försvarshögskolan, Stockholm den 20 mars 

2012. 
45

 Johannessen & Tufte, 2003 a.a., s. 105 f. 
46

 Ibid., s. 110. 
47

 Författarens egen. 
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Metodologisk beskrivning av analysstegen 

1. Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll 

Det första steget innebär att en översikt skapas av materialet och de centrala teman i texterna 

tydliggörs. Steget avslutas med en sammanfattning utifrån frågeställningarna och en första 

förståelse av undersökningsmaterialet skapas.
48

 

 

2. Koder, kategorier och begrepp 

Steg två ska koda texten med teoretiskt härledda koder. Det vill säga återfinna de delar i texterna 

som är meningsbärande, dvs. relevanta för frågeställningarna. Genom att systematiskt gå igenom 

och identifiera textstycken i materialet uppnås en deduktiv kodning. Koder, kategorier och 

begrepp återfinns som ett resultat av operationaliseringen samt definitioner av de centrala 

begreppen. Steg två syftar till att att koncentrera meningsinnehållet i texten till uppsatsens 

frågeställningar.
49

 Av naturliga utrymmesskäl kommer själva textkodningen och 

styckesidentifieringen att återfinnas i uppsatsens arbetsmaterial. 

 

3. Kondensering 

Genom att bryta ut de meningsbärande textdelarna som kodningssteget gav, kan en kategorisering 

och sortering av texten genomföras. Kodord kommer slås samman till de operationaliserade 

undersökningsbegreppen. Härigenom kan förhoppningsvis en ökad abstraktion av kodorden samt 

kategoriernas innehåll och betydelse utvecklas.
50

 

 

4. Sammanfattning 

Under sista steget i textanalysen ska de kondenserade kodordsbegreppen sammanfattas. Viktigt 

under detta steg är att samklang råder mellan resultatet efter sammanfattningen och orginaltexten. 

Samklangen får inte överskugga resultatet eftersom målet var att hitta samband som inte före 

undersökningen var kända.
51

 

 

Den avslutande diskussion och reflektionen behandlar både resultatet av undersökningen men 

även vald forskningsdesigns fördelar och begränsningar.  

 

2.2 Undersökningsmaterial och urvalen 

Materialet för uppsatsen består av källorna som ska undersökas och källorna som används för 

teoribildning och analys. Den framtida verklighet som undersökningsmaterialet ska beskriva kan 

ur ett vetenskapligt urvalsperspektiv sägas vara ”komplex”.
52

 Vem kan egentligen veta hur fram-

tiden kommer att se ut? Det innebär att det måste vara ett relevant undersökningsmaterial för att 

problemställningen ska kunna besvaras. Uppsatsen gör därför ett strategiskt medvetet val till att 

fokusera enligt principen intensivt urval på officiella och därtill författningsstyrda dokument från 

försvarsmakten. Urvalet ska uppfylla Johannesson och Tuftes kriterier för ett adekvat och lämp-

                                                 
48

 Johannessen & Tufte, 2003 a.a., s. 110. 
49

 Ibid., s. 111 ff. 
50

 Ibid., s. 114. 
51 

Ibid., s. 115. 
52 

Ibid., s. 138. 
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ligt urval, vilket är viktigt vid kvalitativa undersökningar.
53

 Undersökningsmaterialet innehåller 

hela försvarsmaktens utveckling, men detta avgränsas till frågeställningen rörande luftmakt och 

tiden efter 2020. Nackdelen med vald urvalsmetod är att undersökningsmaterialet behöver inne-

hålla relevant data som behövs för att uppnå hög validitet på resultatet.  

 

Enligt metodlitteraturen är det viktigt att sätta en teoriram kring en undersökning för att få forsk-

ningsdesignen så tydlig och genomförbar som möjligt.
54

 Teoribildningsunderlaget återfinns inom 

det krigsvetenskapliga området och ska enligt Westberg beskriva ”Utsagor om verkligheten som 

den är eller bör vara.”
55

 I detta fall gäller det att teorierna hämtas ur forskning som fokuserar på 

framtida tankar om luftmakt och hur den verkligheten ser ut som då kan komma att råda. 

 

Internet har använts för åtkomst av uttalanden, rapporter, forskningsresultat och 

begreppsökningar. Slutligen har kurslitteratur och föreläsningar använts, vilket ingick i teori- och 

metodutbildningen på försvarshögskolan vårterminen 2012. 

 

Undersökningsmaterialet 

Källmaterialet för analysen i denna uppsats är försvarsmaktens centrala planeringsdokument.
56

 

Enligt myndighetsförordningen (2007:515) 4§ ska varje myndighet ha en verksamhetsplan. 

Försvarsmakten beskriver i sin interna arbetsordning (FM ArbO) 3 kap. 6§ att verksamhetsplanen 

benämns försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP). Det sägs vidare att FMUP inriktar all verk-

samhet som planeras genomföras nästkommande år och de kommande nio åren för myndigheten. 

Försvarsmaktens verksamhet och utveckling ska följa regeringens krav på kvalitet, omfattning, 

leveranstidpunkter och kostnader för förmågor. FMUP ska också baseras på underlag från under-

ställda chefer (DUC) under ÖB samt dennes produktavvägningsbeslut. Slutsatsen blir att i tids-

perspektivet 1-9 år är FMUP det centrala dokumentet.
 57

 

 

I FM ArbO 11 kap. 7§ redovisas uppgifterna för de taktiska cheferna och tillika inspektörerna för 

de militära arenorna. I den punkten återfinns en uppgift att, till insatschefen, föreslå utveckling av 

krigsförbandens förmågor. Vidare sägs i 5 kap 3§ att funktioner för förmågeutveckling skall 

finnas i insatsledningen bl.a. avseende luftarenan. För att lösa och bidra till denna uppgift har 

flygvapeninspektören (FVI) skapat ett dokument som benämns flygvapnets utvecklingsplan 

(FVUP).
58

 Insatschefen mottar, avväger och samråder alla underlag inom insatsledningen. Däref-

ter lämnar insatschefen sina prioriteringar till ÖB för avvägning och beslut i form av den årliga 

FMUP. Slutsatsen blir att luftmaktstankar formas inte bara genom fastställd FMUP utan byggs 

också upp av skrivningarna i FVUP. Som konsekvens av detta kommer FVUP också användas i 

uppsatsen men har ett lägre källvärde i de delar som inte finns beslutade i FMUP. 

                                                 
53

 Johannessen & Tufte, 2003 a.a., s. 84 f. 
54

 Ibid., s. 35. 
55

 Westberg, 2012 a.a., bild 2. 
56 

Försvarsmakten. FM ArbO. 2010, 3 kap. 6-7 §. 
57

 Försvarsmakten. Försvarsmaktens utvecklingsplan 2013-2022 (FMUP 13). Beslut, Stockholm: Högkvarteret, den 

29 februari 2012. 
58

 Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021 Ändringstryck 1. Beslut. Högkvarteret, Flygtaktiska 

staben, den 24 oktober 2011. 
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För tidsperioden bortom nio år, vilket är gränsen för FMUP återfinns ett samlat underlag, be-

nämnt perspektivstudie (PerP) från försvarsmakten. Detta underlag anger hur utvecklingen av 

försvarsmakten kan se ut på lång sikt. Perspektivrapporterna utgör ett underlag för politiska 

beslut men är också ett inriktande dokument för försvarsmakten. För uppsatsen används den 

senaste rapporten som utkom efter regeringens begäran 2011. I denna rapport lämnar PerP ett 

förslag på en idébild kallad försvarskoncept 2025. Konceptet har utvecklats med vissa antagan-

den varvid den ekonomiska faktorn är central. För uppsatsen kommer 2010 års PerP-rapport att 

användas då den är den senaste och beskriver utvecklingskonceptet efter 2020.  

 

På flera sätt är det utmanande att skilja på vad som är ett ingångsvärde och en produkt när 

undersökningsmaterialet består av flera delar. Det är mer fruktbart att se det som växelverkan 

eller ömsesidigt beroende mellan dokumenten även om FMUP uttryckligen utgör det centrala 

utvecklingsdokumentet. Därmed fokuserar denna uppsats till lika delar på det som står i FMUP 

likväl ifrån PerP och FVUP.  

 

Undersökningsmaterialets inbördes relationer visualiseras enligt följande: 

 

 
Figur 2:2. utvisande visualisering av undersökningsmaterialets inbördes relationer.

59
 

 

Teorimaterialet 

Källmaterialet för teoribildningen har varit militärteoretisk publicerad litteratur och tidigare 

forskning om luftmakt vilket inkluderar studentuppsatser. En del av det använda teoretiska 

materialet är tidigare redovisat under punkten tidigare forskning.  

 

                                                 
59

 Författarens egen. 
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2.3 Validitet och reabilitet 

Hur mäter man en planerad förmåga i framtiden och hur ser man på underlag som ska ingå som 

en delmängd i politiska beslut? Om frågeställningen är framtidsinriktad och underlaget utgörs av 

en beskriven ambition är det utmanande, för att inte säga svårt att mäta resultatet i definitiva 

indikatorer och få falsifierbara resultat. Det innebär att uppsatsen inte ens försöker uppnå inter-

subjektiv testbarhet, men syftet med uppsatsen är att ge en vetenskapligt analyserad bild av hur 

tänkandet för framtiden såg ut 2012. Av den anledningen gäller det som docent Torsten Thurén 

skriver ”… att lägga alla kort på bordet och argumentera öppet och klart för vår ståndpunkt. På så 

sätt kan vi åtminstone komma fram till mer eller mindre rimliga tolkningar”.
60

 Med andra ord blir 

uppsatsens vetenskapliga utförande av avgörande betydelse för validiteten och reabiliteten.
 61

 

 

Uppsatsen inriktas på studier med en öppen och ingående beskrivning av förförståelse, tillväga-

gångssätt och kontinuerliga överväganden, allt i syfte att höja värdet av uppsatsen.
62

 Den valda 

forskningsdesignen, med en metodisk textanalys syftar till att höja validiteten.  

 

En annan metod att undersöka frågeställningen hade varit att intervjua ledande personer inom 

försvarsdepartement och myndigheterna därinunder. En sådan typ av undersökning bedöms 

kunna vara framgångsrik men är resurskrävande och skapar vissa källkritiska problem gällande 

tendensfrihet. Genom att i denna uppsats använda försvarsmaktens officiella och lagstadgade 

underlag samt en bred vetenskapligt publicerad luftmaktteoretisk litteratur uppnås relevans och 

begreppsvaliditet.
63

 Samtidigt måste en medvetenhet gälla kring att studier av texter inte kan 

beskriva en total bild kring alla försvarsmaktens luftmaktstankar. Denna uppsats ska ses i ljuset 

av dess betydelse som en pusselbit i att bättre förstå vår omvärld. 

 

2.4 Källkritisk granskning 

För den källkritiska granskningen används Thuréns fyra källkritiska principer.
64

  

 

Undersökningsmaterialet 

Källkritiskt är undersökningsmaterialet att anses vara primärkällor men osäkerheten finns alltid i 

hur väl förankrade dessa är. Ett exempel på sådan kritik uppvisar FVUP då den påpekar att 

dokumentet kontinuerligt utvecklas samt att allt som står inte är beslutat.
65

 Oavsett samtliga 

dokuments förankring har de höga värden inom både tidssambands- och äkthetskriteriet. 

Dokumenten utgör försvarsmaktens centrala styrningar för utveckling och har ett oberoende och 

äkthetsvärde enligt Thuréns principer. Kritiken mot undersökningsmaterialet är dess brist på 

tendensfrihet. Dokumenten utgör försvarsmaktens underlag till den beslutande politiska nivån. 

                                                 
60

 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Andra upplagan. Liber AB, Malmö, 2007, s. 173. 
61

 Nationalencyklopedin. NE. 2012. http://www.ne.se (använd den 30 april 2012), Validitet: den utsträckning i vilken 

ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Reliabilitet: tillförlitlighet, ett mått på hur starkt eller pålitligt 

uppmätta värden är. 
62

 Bjereld, Ulf, Marie Demker, och Jonas Hinnfors. Varför Vetenskap? Tredje upplagan. Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, s. 115. 
63

 Johannessen & Tufte, 2003 a.a., s. 47 f. 
64

 Thurén, Torsten. Källkritik. Andra upplagan. Liber AB, Stockholm, 2005, s. 13. 
65

 Försvarsmakten, FVUP, 2011, s. 2. 
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Det innebär att underlaget per automatik är viljestyrt oavsett alla försök till att redovisa harmonin 

med de politiska på förhand givna inriktningarna. Skriftliga källor utgivna centralt från myndig-

heter uppfattas ha en lägre grad av tendens från särintressen, även om risken inte kan elimineras. 

PerP är det dokument som kan anses ha minst tendens följt av FMUP och sist FVUP. 

 

Teoribildningen 

Likt all forskning som gör strategiskt urval kan kritik möjligen lämnas på vad som ingått i urvalet 

av teoribildning för uppsatsen. För att bemöta denna kritik valdes en teoribildning som, förutom 

att undvika kontroversiella teorier, ingår i nyligen publicerad litteratur. Anledningen till valet av 

denna typ av litteratur var att uppnå ett högt tidssamband på teorierna då undersökningen syftar 

till att analysera framtida förmågor. Huvuddelen av litteraturen är i antologiform, vilket gör att 

varje enskilt bidrag blir en primärkälla som därtill är granskad av en redaktör. En styrka som 

antologier bidrar till är att visa på olika perspektiv, vilket indirekt ökar oberoende- och 

tendenskriteriet och breddar förförståelsen. 

 

3. Teoretisk referensram och operationalisering 
 

De för uppsatsen centrala begreppen luftmaktsteoretiskt ställningstagande och luftoperativa 

förmågor måste operationaliseras eftersom indikatorer för textanalysen hämtas därifrån. Genom 

att definiera begreppen så som de ska tolkas i undersökningen skapas förståelse kring problem-

formuleringen och frågeställningarna. Den innebär också att validiteten ökar för uppsatsen. Oper-

ationaliseringen syftar till få sådana indikatorer som kan koda och kategorisera undersöknings-

materialet.  

 

3.1 Ställningstagande inom luftmakt 

Sedan luftmaktens födelse har två större teoribildningar dominerat synen på hur man bäst ska 

använda luftmakt.
66

 Den ena teoribildningen framhärdar tanken på strategisk luftmakt och kom-

mer från militära tänkare som Douhet, Trenchard och Warden.
67

 De tillhör alla olika nationer och 

har utvecklat sina luftmaktstankar utifrån den strategiska offensiva grunden. Även om de utveck-

lat egna teoridelar ser de gemensamt på luftmakt som ett fristående instrument i den militära 

verktygslådan, ett sätt att uppnå en mer direkt strategisk effekt i krigföringen. Den andra gruppe-

ringen ser luftmakt som bäst använt som stödjande luftmakt till operativ- och taktisk nivå dvs. 

tillsammans med mark och/eller sjögående förband. Här inkluderas bl.a. direkt eldunderstöd till 

markförbandens operationer och har tänkare som t.ex. tyska och sovjetiska generalerna von 

Seeckts (bliztkrieg) och Tuchatjevskijs samt professor Robert Pape.
68

  

 

Under lång tid var dessa två synsätt normen och utvecklingen av kärnvapen under mitten av 

1900-talet bidrog till att teoribildningen kring luftmakt stod stilla. Flygstridskrafterna utgjorde 

inom kärnvapenländerna en naturlig och nödvändig leverantör av laddningar, vilket var så avgö-

                                                 
66

 Widén & Ångström, 2004 a.a., s. 244. 
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 Ibid., s. 247 f. 
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rande att behovet av teorier utöver kraven från terrorbalansen ansågs onödig.
69

 Det var först när 

denna miste sin överväldigande betydelse i slutet av 1980-talet som debatten kring luftmakt åter 

tog fart. Införandet av precisionsvapen gjorde, menar Reuterdahl, att luftmakt egentligen kunde 

uppnå det som de tidigare strategiskt offensiva teoretikerna, likt Douhet, hade beskrivit om än 70 

år senare.
70

 Den globala utvecklingen gjorde också att andra typer av konflikter uppstod där 

agerande från världssamfundet, med stöd i FN säkerhetsråd, gjordes möjligt. Luftmakten erbjöd 

därmed ett på pappret snabbt, billigt och effektfullt svar på flera kriser. Men de förmågor som 

användes var ofta skapade för andra förhållanden än det som nu efterfrågades i bl.a. Afghanistan 

2001. Högteknologiska system för strid mot luftmål på långa avstånd sattes in när motståndaren 

endast lokalt kunde hota kontrollen av luftrummet. Kritiken lät inte vänta på sig vilket van 

Creveld ger uttryck för. Han menar att vi på grund av kostnadsökningarna och det skrala resulta-

tet från luftmakt, nu ser slutet för de självständiga flygvapnen.
71

  

 

Samtidigt har det effektbaserade tänkandet för gemensam krigföring tagit plats på scenen och allt 

mer suddat ut de tydliga skiljelinjerna mellan de gamla huvudlägrena i luftmaktsteorin.
72

 Till-

lämpningen av effektbaserade operationer (EBO) ställer krav på en djupare kunskap om motstån-

daren och andra aktörer.
73

 Kraven som EBO ställer skapar i sin tur möjlighet för luftmakten att 

utvecklas. Deptula beskriver en utveckling som sker på både taktisk-, operativ- och strategisk 

nivå i framtida användning av luftmakt.
74

 Hans teser kan sammanfattas i att mindre och färre 

enheter ska kunna göra mer och snabbare. Han menar att på den lägsta nivån kommer miniatyri-

seringstekniken, ökad dataöverföringsmöjlighet och multifunktionalitet på plattformar att för-

ändra användningen av luftmakt. På den operativa nivån kommer möjligheten att hitta, lokalisera, 

följa och verka mot mål snabbare och med högre precision, göra att mindre styrkor behöver 

användas för att uppnå den efterfrågade effekten. Slutligen menar Deptula att möjligheten till 

luftmaktsanvändning med global täckning och rörlighet ställer krav på noggrant genomtänkt 

utveckling och anskaffning. För ett sammanfattande begrepp i uppsatsen för denna nya typ av 

luftmaktsteori, som också inbegriper rymden, används begreppet, modern expeditionär luft-

makt.
75

  

 

De historiska principerna för Sveriges användning av luftmakt är svåra att återfinna i textform. 

Den svenska doktrinen har saknats i nedtecknad form fram till publiceringen av doktrin för luft-

operationer 2005. En beskrivning av vad som kan anses vara den svenska tillämpningen av luft-

makt, under större delen av 1900-talet, återfinns i Petterssons uppsats avseende den svenska 

luftmaktsdoktrinen 1958-1966. Där beskriver han flygvapnets tydliga inriktning, likt övriga 

försvarsmakten, på invasionsförsvaret. Flygvapnet prioriterade främst de initiala skedena av en 

invasion och påtalade ofta exempelvis behovet av att möta överraskade attacker, kuppförsvar och 

överskeppningen av sovjetisk trupp som viktiga.
76

 Således kan man konstatera att Sverige histo-
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 Olsen, 2010 a.a., s. 369. 
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 Olsen, 2011 a.a., s. 411. 
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riskt tagit ställning för en strategiskt defensiv luftmakt. Denna doktrin syftar till att flygstridskraf-

ter är en självständig del i invasionsförsvaret i syfte att möta en angripare tidigt och efterhand 

strida inom eget territorium. Fokus inom den strategisk defensiva teorin är i första hand luftför-

svaret, därefter spanings- och attackförmåga mot sjömål för att avslutningsvis och vid gynn-

samma tillfällen också anfalla markmål.
77

 

 

Efter Berlinmurens fall 1989 och medlemskapet i EU 1995 har uppgifterna till försvarsmakten 

ändrats på ett unikt sätt.
78

 Det som står i innevarande doktrin för luftoperationer från 2005 är 

något helt annorlunda än den tidigare strategiskt defensiva inriktningen.  

 

Höglund har analyserat vilka luftmaktsteorier som återfinns i doktrinen från 2005. Han menar att 

det centrala temat är effekttänkande och utnyttjandet av indirekt metod för luftmakt i Sverige.
79

 

Principen har stark koppling till den västliga moderna expeditionära inriktningen på luftmakt. 

Höglund konstaterar också att det finns grundläggande delar som den svenska luftmakten 

beskriver, men inte kan utföra. Däribland är bristen till förmågan för strategisk attack nämnd. 

Avsaknaden av förmågan till strategisk attack är ett allvarligt avbräck för en nations trovärdighet 

enligt Olsen.
80

 En nation som inte själv kan utgöra ett hot mot en motståndare strategiskt, måste 

på annat sätt väga upp en sådan egen brist. Om Sverige i framtiden, utifrån bristerna och ett ökat 

fokus på närområdet bibehåller den nuvarande doktrinära tanken återstår att se. 

 

Genom att söka i undersökningsmaterialet efter uppgifter och teoretiska användningsprinciper för 

luftmakten, kan det klarläggas om; ett strategisk offensivt-, stödjande-, modern expeditionärt- 

eller strategisk defensivt luftmaktteoretsikt ställningstagande görs.  

 

3.2 Luftoperativa förmågorna 

Förmågorna som ska eftersökas för att besvara fråga två benäms luftoperativa uppdragstyper. 

Dessa uppdragstyper har hittills varit konstanta under luftmaktshistorien och de kan samlas i fyra 

grundläggande kategorier.
81

 Var och en av kategorierna har ett flertal underrubriker men indelat i 

de fyra huvudgrupperna utgör de instrument att använda om man vill analysera en nations 

luftmaktsförmågor. För att se Natos kompletta indelning av luftoperativa uppdragstyper kan 

punkten 402 i Ajp 3.3 studeras.
82

 De nämnda uppdragstyperna återfinns innehållsmässigt, fast 

med annan indelning, i nuvarande svenska doktrin för luftoperationer.
83

  

 

För uppsatsen används följande benämningar, namn och definitioner på kategorier: 
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Engelsk benämning
84

 Kodkategori textanalys Svensk benämning
85

 

Control of the air COA Kontroll av luftrummet 

Strategic Strike 

  

  

SA Attack 

Maneuver (airlift) LOG Luftoperativ rörlighet 

Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance 

ISR/LED Övervakning och spaning (för 

situationsuppfattning och effektiv 

beslutsfattning) 
Matris 1.3 Utvisande begreppsbenämningar och kodkategorier. 

 

Definering av kodkategorierna: 

COA: Förmågan att kunna kontrollera luftrummet är den viktigaste delen i användning av 

luftmakt. Den historiska rädslan för att förlora COA bland reguljärt krigförande militära chefer, 

får symboliseras med fältmarschalk Bernard Law Montgomerys uttalande under andra 

världskriget: ”If we lose the war in the air, we lose the war, and we lose it very quickly.”
86

 

 

Detta uttalande speglar vad teoretikerna har debatterat under luftmaktens historia. Frågan om 

kausaliteten kring kontroll av luftrum och seger i krig kvarstår dock att fastställa.
87

 Denna uppsats 

räknar COA som en nyckelförmåga för framgång i militära operationer. Anledningen är att den 

skapar förutsättningar för rörlighet och agerande för egna stridskrafter medan den förnekar eller 

begränsar motståndarens rörlighet. COA utmanas kontinuerligt, då nivån av kontroll i luftrummet 

är ett ”relativt tillstånd”.
88

 Detta gäller även i låg-intensiva konflikter då COA kan utmanas av 

motståndare som saknar flygstridskrafter men som t.ex. använder bärbara luftvärnsrobotar, 

raketer eller eldhandvapen för att påverka nivån av kontroll.  

 

COA indelas i olika nivåer för att kunna beskriva vilken grad av kontroll som innehas i angivet 

område. Det visar också ambitionsnivån för de insatser som ska genomföras, för att uppnå avsedd 

grad av kontroll. Dessa benäms inom försvarsmakten i ökande svårighetsgrad från fördelaktigt 

luftläge, via luftöverlägsenhet till högsta nivån av luftherravälde.
89

 

 

Det finns militärt två olika sätt att uppnå den efterfrågade COA, offensiva eller defensiva 

insatser. Offensiva insatser innebär att motståndaren hindras att använda sina förmågor innan de 

ens kan påverka COA. Förmågorna som används vid offensiva insatser är olika former av 

attackförmågor, men även informations- och teknisk överlägsenhet kan göra att motståndaren inte 

vågar/vill använda sina förmågor. Defensiva insatser syftar till att möta och påverka en 

motståndare som använder sina förmågor för att uppnå egen nivå av COA. Luftförsvarssystem 
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 Olsen, 2011 a.a., s. 302. 
85

 Försvarsmakten, FVUP, 2011, s. 21. 
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bestående av informations-, lednings- och verkanssystem är grundläggande förmågor vid 

defensiva insatser.
90

 

 

SA: Luftburen attack och särskilt förmågan till strategisk attack inom luftmakten är kanske den 

mest diskuterade. Det är härifrån vi än idag ser debatten om tekniska specifikationer såsom 

räckvidd, vapenprestanda och smygteknik. Vidare finns olika syn på vad som är ”bästa” 

användningen av attackförmågan. I ena hörnet står, som tidigare beskrivits, den strategiska 

tanken på användande som kan inkludera kärnvapen medan i det andra hörnet finns tesen om det 

flygande artilleriet.
91

 Emellan dessa ytterkanter finns otaliga variationer som är anpassade till den 

politiska inriktningen för varje nation med flygstridskrafter. 

 

Som tidigare beskrivet har Höglund noterat att denna förmåga hade begränsningar i Sverige när 

han studerade doktrinen från 2005. I uppsatsen ska ett annat perspektiv användas i synen på 

förmågan till strategisk attack, nämligen likt R. Shuan Clarks förklaring. Han menar att nationer 

oavsett dess storlek, strategiskt kan använda sin luftmakt genom att påverka det som 

motståndaren värderar högst i den givna situationen. Det innebär att attackförmågan ska kunna 

påverka politiker snarare än den militära nivån.
92

 Clarkes teori benämns Strategic Persuasion 

Oriented Targeting (SPOT-anfall), vilket innebär att man använder sig av läglighetsbaserade mål 

och teorierna för fördelaktig men etisk assymetri (revolutionär krigföring). Det innebär att även 

ett litet land kan genomföra strategisk attack utan att begränsa förmågan till taktiska 

attack/understödsuppdrag.
93

 Denna beskrivning får således utgöra grunden i undersökningen av 

förmågan till SA. 

 

LOG: Denna kategori av uppdragstyper är den mest innehållsrika av samtliga kategorier av 

förmågor. Understödjande uppdrag som ingår i denna kategori är i huvudsak, med undantag för 

självförsvarsvapen, obeväpnade insatser. Det innebär att uppdragskategorin har andra 

användningsområden och kan genomföra både utpräglad civil till rent militär insatsverksamhet. 

Denna kategori möjliggör förflyttning av resurser på global, regional och lokal nivå. Lufttrans-

port, om det så sker med helikopter, transportflyg eller UAV, är ibland det sättet att föra fram 

resurser, budskap, evakuering/räddningen i rätt tid, eller till otillgängliga platser.
94

  

 

En del som särskilt bör eftersökas är baseringsstrategin. I många fall utgör baseringsmöjligheter-

na, med hänsyn till skyddsbehov och räckvidd, de gränssättande faktorerna för luftmakt. Base-

rings- och logistikkoncepten har en särskild betydelse, då de visar vilka tankar som en nation har 

som utgångspunkt för sin luftmakt. Baser utgör historiskt ofta viktiga mål för offensiva insatser 

inom ramen för COA och men också som del i SA vid reguljär krigföring. Några sätt att minska 

luftmaktens historiska sårbarhet på marken är spridning och skydd samt att utöka operationstiden 

och räckvidden för luftfarkoster. Lufttankningsförmågan utgör ett exempel som inte bara påver-
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kar plattformens räckvidd utan också konceptuellt påverkar möjligheten att använda luftmaktsin-

strumentet.
95

 

 

ISR/LED: Förmågan att övervaka och spana mot intressanta områden har sedan tidens 

begynnelse utgjort ett viktigt instrument för underrättelstejänsten. Insamlingen av information 

som kan skapa underrättelser om icke-egna fenomen eller ge en lägesbild över 

händelseutvecklingen är central. Förmågan utgör grunden för en effektiv beslutsfattning och kan 

därmed skapa förutsättningar för att sätta in maktmedel. Utvecklingen inom den tredje 

utvecklingsvågen, såsom Toffler beskriver informationsåldern har redan gjort att kampen om 

information pågår redan idag, dygnet runt. Den som kan skapa en bild över vad som behöver 

göras, kan därmed ges möjlighet till att öka sitt tempo. Detta leder, enligt John Boyds teorier om 

OODA-loop, till strategisk handlingsförlamning hos en motståndare och möjlighet att uppnå sina 

egna målsättningar.
96

 Ledningssystemet för luftmakt återfinns inom denna kategori där förmågan 

till att upptäcka, planera, besluta och agera enligt Boyds teori anses vara central.  

 

En förmåga som ska eftersökas är tankarna kring rymden då den spelar en central roll för 

övervakning och samband. Den erbjuder fördelar gentemot alla andra förmågor på grund av dess 

räckvidd, uthållighet och avsaknad av lagliga begränsningar, förutom placerandet av 

massförstörelsevapen (avtal 1967).
97

 Dessutom utgör den än så länge en relativ osårbarhet som de 

flesta länder kan tillgodoräkna sig, främst om ägandet är gemensamt.  

 

4. Analys och resultat 
Analysen och resultatet redovisas enligt metodbeskrivningens momentvisa steg. Resultatet av 

PerP redovisas först då den ger en övergripande bild innehållande FM Koncept 2025-2035. 

FMUP underlaget är det som följer, då förmågorna som beskrivs där är beslutade som intern 

inriktning för försvarsmakten. FVUP avslutar då denna ger ytterligare underlag utifrån FMUP 

och PerP skrivningar.  

 

4.1 Sammanfattande helhetsintryck av undersökningsmaterialet 

 

Perspektivplan 2010 

PerP är ett resultat av en ständigt pågående cykel där försvarsmakten sätter samman en expert-

grupp som studerar framtiden. I dokumentet redovisas koncept FM 2025, vilket är militärstrate-

gisk och operativ inriktning för FM i perioden 2025-2035. Ekonomin har varit en drivande faktor 

i PerP. Försvarsstukturen som redovisas skall vara ”… långsiktigt ekonomiskt hållbara utifrån ett 

långsiktigt kostnadsperspektiv.”
98
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PerP tar utgångsläge i innevarande politiska beslut, nuvarande försvarsmaktsplanering, en om-

världsanalys, ett antal utvecklingsområden gällande personal, teknik och samverkan. Den redovi-

sar dessutom två osäkerheter, ekonomin, där kostnaderna är högre än tilldelade medel, och osä-

kerheten för konsekvenserna av Lissabonfördragets betydelse i att militärt kunna ge och ta emot 

stöd. I PerP kan kapitel 2, bilaga 4a, 4c och 6a ge underlag till svar på frågeställningarna. 

 

Hänvisning Innehåll 

Kapitel 2 Koncept FM 2025 

Bilaga 4A Omvärldsutveckling 

Bilaga 4C Strategiska trender 

Bilaga 6A Teknikutveckling 
Matris 1.4. Utvisande sammanställning av underlag för frågeställningarna. 

 

Försvarsmaktens utvecklingsplan 

FMUP är verksamhetsplanen för försvarsmakten. Det innebär att FMUP har olika avsnitt som 

inriktar sig sammantaget mot hela försvarsmakten samt i olika tidsperspektiv. Del ett redogör för 

grundvärden såsom politisk inriktning och uppgifter. 

 

I del två har FM analyserat och omsatt kraven enligt del 1, till ÖB planeringsinriktning och krav 

på förmågeutvecklingen. Underlaget beskriver vad som ska uppnås vid olika tidpunkter kopplat 

till antagen resurstilldelning. Därutöver redovisas vilka dimensionerande krav som insatsorgani-

sationen i sin helhet ska utvecklas mot. 

 

Del tre innehåller ytterligare nedbrytning av målen och styrningarna för utvecklingen i FM ned 

till stridskraftsnivå. I denna del återfinns de mest konkreta tankarna luftmakten i framtiden. I 

FMUP kan del 1, 2, 3 och underbilaga 3.7 ge underlag till svar på frågeställningarna. 

 

Hänvisning Innehåll 

Del 1 Uppgifter till FM och generella krav på stridskrafternas utveckling 

Del 2 Mål för verksamheten från 2020 och gemensamma krav på förmågor 

Del 3 Redovisning av verksamhetsgren 2 – Uppbyggnad av insatsorganisation och 

beredskap. 

Underbilaga 3.7  Studier och konceptutveckling för luftarenan 
Matris 3.2. Utvisande sammanställning av underlag för frågeställningarna. 

 

Flygvapnets utvecklingsplan 

FVUP är flygstridskrafternas underlag till FMUP men samtidigt uttrycker en viljeinriktning mest 

konkret, av alla dokument, över vilka tankar som luftmakten ska utvecklas emot. Bilaga ett har en 

kapitelindelning och sätter in luftstridskrafterna i ett strategiskt sammanhang då förmågorna 

kopplas emot uppgifterna. Förordet och kapitel tre är delar där flygvapeninspektören beskriver 

den framtida utvecklingen. En omedelbar iakttagelse som görs, är att det är en större omfattning 

av åtgärder och aktiviteter som ska genomföras fram till 2014 än vad som presenteras i perioden 

2015-2021. I FVUP kan förord, kapitel 3, 8 och 10 ge underlag till svar på frågeställningarna. 
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Hänvisning Innehåll 

Förord FVI förord 

Kapitel 3 FVI grundsyn flygstridskrafterna 

Kapitel 8 Rekommenderad utvecklingsväg 2015-2021 

Kapitel 10 Samlade behov av beslut avseende krigsförband 2015-2021 
Matris 3.4. Utvisande sammanställning av underlag för frågeställningarna 

 

Generell sammanfattning av de tre dokumenten 

De genomsyrande tankarna i alla dokument är en osäkerhet kring omvärldsutvecklingen och 

praktiska samarbeten till följd av de säkerhetspolitiska inriktningarna. Ett antagande görs i doku-

menten att den försvarspolitiska inriktningen ligger fast, trots avsaknad av långsiktig politisk 

inriktning efter 2014. Ett genomgående tema är osäkerheter i balansen mellan uppgifter och 

ekonomi, då behov av ny/omsättning av materiel föreligger också efter 2020. Slutligen återfinns 

dimensioneringskraven på förmågeutvecklingen utifrån de nationella behoven men användningen 

ska kunna ske enligt svenska intressen oavsett var i världen. Sammantaget leder detta till en 

mångfacetterad kravbild för förmågeutvecklingen. Ett i det här läget tydligt luftmaktsteoretiskt 

ställningstagande kan inte återfinnas i dokumenten.  

 

4.2 Kodningen, kategorierna och begreppen i undersökningsmaterialet 

Försvarsmaktens utvecklingsdokument analyseras genom att koda och eftersöka de 

meningsbärande texterna. Härigenom kan texternas betydelse sättas in i ett sammanhang och få 

meningsinnehållet att koncentreras till frågeställningarna. 

 

De teoretisikt härledda och relevanta koderna för undersökningen är för frågeställning ett: 

 Strategisk offensiv luftmaktsteori 

 Stödjande luftmaktsteori 

 Modern expeditionär luftmaktsteori 

 Strategiskt defensiv luftmaktsteori 

 

De teoretsikt härledda och relevanta koderna för undersökningen är för frågeställning två: 

 COA 

 SA 

 LOG 

 ISR/LED 

 

Samtliga koders definition återfinns under punkten operationalisering.  

 

4.3 Kondensering av undersökningen 

Genom att placera in de bärande textavsnitten i kategorier kan kondenseringen genomföras. Den 

första kategorin rör luftmaktsteoretiskt ställningstagande. Den andra delen kategoriserar 

förmågeutvecklingen utifrån de fyra luftoperativa uppdragstyperna.  
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Luftmaktsteoretiskt ställningstagande  

I PerP bärande textavsnitt anges att:  
Försvarsmaktens flygstridskrafter skall dimensioneras för att med stöd av mark- och marin-

stridskrafter hantera ett begränsat militärt angrepp mot svenskt territorium. 

 

Försvarsmaktens flygförband ska kunna verka utanför svenskt närområde utifrån den di-

mensioneringsgrund som närområdet ger. 

 

Försvarsmaktens flygstridskrafter ska med kort förvarning kunna leda och/eller ingå i inter-

nationellt sammansatta flyg- och marinförband i vårt närområde.
 99

 

 

FMUP anger ett bärande textavsnitt som gäller för hela försvarsmakten:  
Ett ökat nationellt fokus föranleds av att detta utgör grunden för Försvarsmaktens existens. 

God nationell förmåga ger även möjligheter att delta i internationella operationer. Samtliga 

krigsförband ska ha nationella uppgifter, beredduppgifter och fördefinierad utgångsgruppe-

ring och förstahandsuppgift.
100

 

 

Vidare beskrivs en luftmaktsutveckling där förmågan primärt ska vara utvecklad för att verka i 

närområdet. Interoperabiliteten är i fokus för att med västliga stridskrafter samverka/samoperera 

inom och utom närområdet. Luftmaktsutvecklingen sker i syfte att säkerställa nationell försvars-

förmåga: 
Vår operativa förmåga uppnås i första hand tillsammans med andra och vi har en förmåga 

att både ge och ta emot militärt stöd, såväl i våra utmissioner som i Sverige.
101

 

 

Huvuddelen av interoperabilitetsutvecklingen skall ske i enlighet med Natos standardise-

rings-normer eftersom dessa även utgör grunden för utvecklingen inom EU och NOR-

DEFCO.
102

 

 

Flygstridskrafterna ska kunna delta i flyginsatser tillsammans med andra länder i Sverige 

och vårt närområde samt då insatsen lämpar sig för de svenska förbanden, även utanför 

närområdet.
103

  

 

Texterna i FVUP bekräftar att utveckling ska ske utifrån de nationella krav och uppgifter samt att 

en ”omniförmåga” ska utvecklas, dvs. kunna göra flera uppdragstyper samtidigt.
 104

 För att möta 

framtiden formuleras fyra utvecklingsområden.
105

 

Insatsförmåga:  

… för att kunna möta kravet på att verka globalt och över hela konfliktskalan skall 

flygstridskrafternas förband utvecklas till att bestå av insatsberedda, modulära och 

operativt/strategiskt rörliga förband, med kort reaktionstid från order till genomfö-

rande. 

                                                 
99

 Försvarsmakten, Perspektivstudie, 2011, s. 22. 
100

 Försvarsmakten, FMUP, 2012, bilaga. 2. s. 36. 
101

 Ibid., bilaga. 2. s. 4. 
102

 Ibid., bilaga. 2. s. 21. Anm. NORDEFCO är det nordiska försvarssamarbetet. 
103

 Ibid., bilaga. 1. s. 14. 
104

 Försvarsmakten, FVUP, 2011, bilaga. 1. s. 22. 
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 Ibid., 2011, bilaga. 1. s. 21 f. 
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Tillträdes- och närvaroförmåga: 

… grunden för att stridskrafterna skall kunna verka i ett operationsområde är att de 

har förmågan att skaffa sig tillträde dit. Detta innefattar transport till operationsom-

råde och att stridskrafterna kan verka i en miljö med kvalificerade hot. Förmågan 

till närvaro beror främst på antalet flygbaser, flygplanets uthållighet i operationsom-

rådet, flygplanens fart till operationsområdet och flygplanens tillgänglighet. 

 

Operativ verkningsgrad:  

Att med få resurser få ut så mycket effekt som möjligt är avgörande för flygstrids-

krafterna. 

 

Det fjärde utvecklingsområdet anger att det interoperabla arbetssättet även fortsättningen ska 

styra utvecklingen. 

 

FVUP talar om flygstridskrafternas särart, ”… dess unika operativa förmågors bidrag till för-

svarsmakten och den gemensamma striden.”
106

 Därtill uttrycks en självständighet för flygstrids-

krafterna i formuleringen: 
… genomföra insatser till lands, sjöss och i luften, och tillsammans med alla typer av 

stridskrafter, såväl nationellt som internationellt.
107

 

 

Därutöver redovisas att nuvarande doktrins teoretiska utgångspunkt är ”västerländsk militärteori” 
108

 och att den: 
… i huvudsak täcker behoven för luftstridskrafternas utveckling under den kommande 

10års perioden, men behöver överarbetas och anpassas till förändrade säkerhetspolitiska in-

riktningar och till Militärstrategisk doktrin.
109

 

 

Förmågeutvecklingen 

COA 

PerP anger att flygstridskrafter ska kunna hantera kränkningar, skydda handelsfartyg och trafik-

flyg samt ytterst avvärja luftangrepp och ett begränsat militärt anfall mot territoriet. Sveriges 

luftrum ska kontinuerligt övervakas. Långräckviddiga sensorer och vapensystem ska ge förvar-

ning och verkansmöjlighet på stort operativt djup. Vidare ska verkan kunna ske för att säkerställa 

egen och begränsa motståndarens handlingsfrihet, vilket betyder att en nivå av COA ska kunna 

upprätthållas som uppfyller målsättningen.
 110

 Luftförsvarsförmågan för armé och marinstrids-

krafter ska utvecklas genom ökad samordning mellan alla stridskrafter, andra länder, organisat-

ioner och myndigheter.
111
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 Försvarsmakten, FVUP, 2011, bilaga. 1. s. 3. 
107

 Ibid., bilaga. 1. s. 18. 
108

 Ibid., bilaga. 1. s. 56. 
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FMUP redovisar ytterligare att ett nytt luftvärnssystem bör införas. En forskning på materielut-

veckling ska ske som innehåller luftvärnssystem och ökad prestanda för JAS 39.
112

 

 

FVUP poängterar behovet av att lösa huvuduppgiften COA trots omvärldens ökade kvalitativa 

förmåga. FVUP anger att ”vissa delar” av luftvärnet behöver omsättas, vilket tolkas som en lägre 

grad av angelägenhet än vad som återfinns i övriga dokument.
113

 

 

SA 

PerP beskriver en förmåga till gemensam kraftsamling i del av operationsområdet. Denna kraft-

samling ska kunna ske på ”stort operativt djup” inom mark, sjö och luft. Mark-, sjömål-, inform-

ationskrigförings- och telekrigsförmågorna för luftstridskrafterna ska utvecklas genom ökad 

samordning mellan alla stridskrafter, andra länder, organisationer och myndigheter.
114

 

 

FMUP trycker på förmåga till verkan både graderad och för alla mål inom respektive miljö. 

Samtidigt ska förmågan till ytmåls- och undervattensstrid utvecklas både genom helikopters samt 

stridsflygets beväpning.
115

  

 

FVUP anger vad som tolkas som ett asymmetriskt förhållningssätt, då de säger att taktisk över-

lägsenhet med stöd av sofistikerade tekniska system kan uppväga en antalsunderlägsenhet. Syftet 

är att kunna skapa ett lokalt övertag på en reguljär motståndare.
116

 

 

LOG 

PerP förutser behovet av operativ och taktisk rörlighet för att transportera stridskrafter genom 

luften. Däremot menar PerP att strategisk rörlighet och uthållighet måste uppnås tillsammans med 

andra, då detta inte ska vara dimensionerande. Ett expeditionärt förhållningssätt och karaktär ska 

utvecklas som inte skiljer mellan insatser i eller utanför närområdet.
117

 

 

FMUP hänvisar till olika lagrum där civil verksamhet ska kunna stödjas. Därutöver anger FMUP 

begränsat antal förmågeutvecklingar inom LOG. Det är främst den ökade rörligheten för basba-

taljoner, införande av sjöoperativ helikopter samt att lufttankning ska ske via sammarbeten.
118

 

FM forskningsprogram ska inriktas på en materielutveckling för bas- och helikopterbataljonerna. 

 

FVUP redovisar en begreppsdefinition för flygbaser som innehåller: huvudbas, övningsbas, 

beredskapsbas, spridningsbas och stödbas.
119

 Detta resulterar tillsammans med ett angivet ökat 

behov av skydd och bevakningsförmågor samt skydd mot massförstörelse/effekt vapen, som att 

ett spridningskoncept för verkan och skydd redovisas.  
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Det föreligger en svårighet att tolka om den egna operativa lufttankningsförmågan innebär sam-

arbeten eller egna resurser.
120

 Behov av materielomsättning för nytt transportflyg är däremot 

tydlig.
121

 

 

ISR/LED  

För att kunna bidra till omvärldsbevakning genom spaning och övervakning av närområdet be-

hövs enligt PerP, redundanta och långräckviddiga sensorer. Förmåga att ta och ge militärt stöd 

genom att ingå eller leda sammansatta förband ska kunna genomföras. 

 

Ett ledningsstödsystem och lägesfunktion införs samt en luftburen stridsledning vidmakthålls 

enligt FMUP. Dessa delar ska tillsammans med effektivare metod och ökad dataöverföring korta 

tiden i beslutsprocesser. Rikstäckande taktiska datalänkar ska säkerställa interoperabilitet för 

stridsledningen. En forskning för materielutveckling ska ske för att öka möjligheter att använda 

rymden och fler obemannade farkoster. 

 

FVUP anger att en redan befintlig användning av rymden ska utökas genom olika möjliga former 

av ägande. Den nationella sensortäckningen med rörliga enheter ska kunna förtätas/förstärkas. 

FVUP föreslår möjligheten till rörliga stridsledningsplatser utifrån ett spridnings- och redun-

dansmotiv.
122

 

 

4.4 Sammanfattning av undersökningsmaterialet och resultatredovisning 

Luftmaktens uppgift är att kunna bidra till att hantera ett begränsat anfall mot Sverige, förvarna 

samt avvärja ett luftangrepp. Syfte är att skapa tid för mark och marinstridskrafter eller stöd 

utifrån att kraftsamlas. Detta ska ske genom att verka mot mark, sjö och luftmål och begränsa 

motståndarens rörelsefrihet. Samma agerande ska också kunna ske tillsammans med andra 

sammarbetspartners utanför närområdet. 

 

Uppgiften för luftmakten skiljer inte nämnvärt mellan dokumenten. PerP redovisar ett FM kon-

cept för 2025-2035 som i många stycken är en prologering av nuvarande försvarsmaktsplanering. 

Det redovisas samma uppgifter i FVUP som i PerP, det som noteras är en tydligare skrivning 

gällande betydelsen av att upprätthålla COA i Sverige och närområdet.
123

 Däremot uppvisar 

FMUP en avvikelse inte i uppgifter utan, i vad som tolkas vara fokuset att i första hand vara 

interoperabel. De andra dokumenten uppvisar en större inledande del av självständig nationell 

förmågeutveckling.  

 

FVI grundsyn och verksamhetsidé säger att ”Då flygstridskrafterna är en avancerad och strategisk 

resurs fodrar denna långsiktighet, kontinuitet, redundans och välutbildad personal.”
124

 I stycket 

efter beskrivs att flygstridskrafterna omedelbart med förband kan både själständigt och med andra 
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genomföra insatser.
125

 Det som FVI ger uttryck för, kan tolkas som en koppling till den brittiska 

strategiskt offensiva luftmaktsteoribildningen. Där beskrivs luftmaktens strategiska betydelse och 

dess förändring av krigföringen som de bärande pelarna.
126

 Däremot återfinns inte FVI tankar 

vidareutvecklade i nuvarande FVUP på något annat ställe.  

 

Sammantaget uppvisar dokumenten en viljeinriktad utveckling enligt en västerländsk modern 

expeditionär luftmaktsteori. Samtliga förmågor ska primärt vara utvecklade för att verka i Sverige 

och närområdet. Det innebär samtidigt en klassisk, om än något modifierad, uppgiftsbild enligt 

den strategiskt defensiva luftmaktsteorin. Några exempel på förmågeutveckling som går i den 

riktningen är ett baseringskoncept som innebär spridning, behovet av nytt luftvärn, sjömålsrobot, 

ubåtsjakt samt kapacitet att förtäta territoriell sensortäckning. 

 

Samtliga luftoperativa uppdragstyper nämns som behov i framtiden att över eget territorium och i 

närområdet kunna möta en högteknologisk motståndare och ”medger förmåga att påverka fienden 

inom hela det operationsområde som närområdet innebär”.
127

  

 

Förmågeutvecklingen kan sammanfattas att även i perioden efter 2020 så sker utvecklingen av 

luftmakt genom att redan befintliga förmågor optimeras samt fungerande med andra stridskrafter 

och sammarbetspartners. Ett fokus på närområdeskraven, ledningssystemet och 

underrättelseförmågorna genom alla krigsförband är tydlig. Från 2020 är behoven för ersättning 

eller tillförelse av nya förmågor påtaglig. Den enskilt största är behovet av ett utvecklat 

stridsflygsystem men även ersättning för flera övriga flygsystem. Det införs helikoptersystem för 

främst sjöoperativ förmåga samt armén erhåller ett taktiskt UAV-system och att luftvärnet bör 

utvecklas med nya system.
128

 

 

PerP anger fem särskilda prioriterade strategiska och operativa förändringsbehov, dessa kan med 

samma meningsinnehåll återfinnas i FMUP forskningsbilaga. Samtliga av prioriteringarna rör 

luftmakt men fyra är direkt kopplade till utvecklingen av luftmakt. Särskilt anges behovet av 

förmågan att transportera genom luften. Nästa del avser kapaciteten att inhämta underrättelser 

och verka med vapen på stora operativa avstånd. Den tredje punkten avser en förbättrad förmåga 

med informationskrigföring, rymdtjänster och UAV. Den fjärde punkten är kopplad till att frigöra 

resurser, vilket innebär ett ökat strategiskt men även operativt sammarbete.
129

  

 

Den ekonomiska faktorn kan utläsas som genomgående centralt tema i samtliga dokument och 

kan anses påverka vilken riktning luftmakten utvecklas i framtiden. 

 

4.5 Resultatredovisning 

Vid en sammanfattning av resultatet från textanalysen kommer svar på frågeställningarna ett och 

två presenteras. Resultatet av försvarsmaktens luftmaktsteoretiska ställningstagande i 
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utvecklingsdokumenten redovisas först. Därefter redovisas frågeställning två i en 

sammanfattande text för de förmågor som försvarsmakten planerar att utveckla inom respektive 

luftoperativ uppdragstyp. 

 

 

Luftmaktsteoretiskt ställningstagande 

För att kunna få militärt stöd i en konflikt måste förmågan att agera enskilt och självständigt 

finnas, även om FM inte kommer klara allt självständigt. Hävdandet av egen suveränitet och 

intressen är central men löses också med andra aktörer i alla konfliktnivåer och mot alla typer av 

motståndare. Gällande försvarsmaktens förmåga och beredskap ska ”omvärldens kunskap om 

detta verka konfliktförebyggande, konfliktdämpande och krigsavhållande”
130

 Slutsatsen blir 

därmed att luftmaktens teoretiska utgångspunkt för framtiden är tudelad. En resultatformulering 

lyder således: 

Utifrån kraven som en strategisk defensiv luftmaktsteori ställer, ska också en väs-

terländsk modern expeditionär luftmaktsteori utvecklas och kunna tillämpas. 

 

Förmågeutvecklingen 

COA 

Luftförsvar utgör primär huvuduppgiften och fokus ligger att kunna etablera COA oavsett mot-

ståndare i närområdet. Både offensiva men främst defensiva förmågor utvecklas. En osäkerhet 

finns däremot hur luftvärnet ska utvecklas. Nya typer av strategiska och operativa samarbetsfor-

mer behöver utvecklas för att möta upp resursbrister och minska kostnaderna. Luftförsvarssyste-

met kommer att utvecklas med ökad funktionalitet men det är en osäker utveckling för att möta 

någon annan än en reguljär motståndare. 

 

Slutsats: Utvecklingen stödjer i första hand en strategisk defensiv luftmaktsteori. Samarbeten och 

samoperation ska utveckla en interoperabilitet för att också kunna utöva modern expeditionär 

luftmaktteori. 

 

SA 

Förmågorna utgår ifrån kraven som Sveriges geostrategiska läge innebär. Det får till följd att 

behovet av taktisk och teknisk asymmetri behöver uppnås likväl här som i luftförsvaret för att 

uppväga en antalsunderlägsenhet. Det återfinns inga praktiska tecken på hur assymetri ska upp-

nås. Samtidigt återfinns också kraven att kunna ingå i en luftoperativ internationellt sammansatt 

flygoperation vilket betyder krav på bred interoperabilitet.  

 

Det framgår inte djup på förmågorna eller definitionen av de avståndsmässiga gränserna för 

närområdet eller det operativa djupet, vilket gör att osäkerheten till strategiska luftoperationer 

ökar. Med vilka förmågor en penetration av djupgrupperat högteknologiskt luftförsvar ska kunna 

genomföras, med rimlig risktagning, för att nå strategiska mål är inte tydlig i de öppna 

dokumenten. 
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Fokuseringen att även i framtiden kunna påverka läglighetsbaserade mål, såsom 

överskeppningstonnage eller luftlandsättning, gör att luftmakten till del kan användas enligt 

Clarkes teorier om SPOT-anfall.
131

Det som är avgörande i en attack är att målen är utvalda för att 

främst påverka politisk nivå. Det innebär att ett okonventionellt tänkande och utförande behöver 

nyttjas för att uppnå en strategisk effekt. 

 

Slutsats: Utvecklingen av SA förmågor stödjer båda de teoretiska inriktningarna. De oklara 

definitionerna skapar en upplevt splittrad förmågeutveckling där en djupare utveckling av ett 

assymetriskt tankesätt inte kan återfinnas. 

 

LOG 

Förmågorna LOG prioriteras mot utveckling av taktiska och operativa transportbehov. En central 

utveckling är baseringsstrategier i ett expeditionärt koncept både nationellt och för internationella 

sammanhang. Förmågan till lufttankning är särskiljande mellan dokumenten men ska likt strate-

gisk transport säkerställas genom sammarbeten.  

 

Förmågorna i kategorin LOG behöver ersättas men även återtas i enlighet med den nationella 

försvarsplaneringen. Baseringsstrategin för nationella planeringen pekar på en återgång till skydd 

och verkan med luftmakt genom utspridning. Det finns en skillnad i dokumenten gällande LOG 

förmågorna där FVUP anger fler delar som behöver åtgärdas än vad som beskrivs i övriga doku-

ment. 

 

Slutsats: Förmågeutvecklingen sker enligt strategiskt defensiv luftmaktsteori men med skillnaden 

att ett expeditionärt koncept ska utvecklas.  

 

ISR/LED  

Huvuddelen av ISR/LED utvecklingen ska bidra till effektiva beslutsprocesser och verkan genom 

omvärldsbevakning, spaning samt övervakning av närområdet. Ledningsmetoder och stödsystem 

utvecklas enligt Nato standardisering. Det innebär ett blandat behov av ledningsredundans, inte-

roperabilitet, fördjupade samarbeten och långräckviddiga sensorer. En otydlighet är inom vilket 

utvecklingsområde som rymdförmågorna ska återfinnas. Det går inte att utläsa om luftstridskraf-

terna svarar för rymdutvecklingen i FM. 

 

Betydelsen av ISR, långräckviddig förvaring och rymden nämns återkommande men praktiska 

förmågeutvecklingar eller rymdstrategier kan inte utläsas ur dokumenten. 

 

Slutsats: Förmågeutvecklingen sker splittrat mellan modern expeditionär och strategiskt defensivt 

luftmaktteori. 
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5. Diskussion och reflektion 

5.1 Diskussion 

Resultatet 

Den svenska luftmaktens möjlighet till att kunna verka kris/krigsavhållande i närområdet, grun-

dar sig på offensiva men främst defensiva förmågor. För att skapa ömsesidiga beroende med 

olika aktörer, men också väga upp förmågebrister, eftersöks alla typer av sammarbeten utom 

medlemskap i en militärallians. Alla åtgärder ska stödja ett konfliktdämpande strategiskt defen-

sivt agerande med luftmakt. Den strategiska kombination av luftmaktsförmågor som ska verka 

både förtroendeskapande och avskräckande består av bl.a. insatsberedda förband, ett utvecklat 

och skyddat flygbassystem, ett redundant ledningssystemen, det rörliga luftvärnet och 

attackförmågan på djupet av operationsområdet. Centralt för luftmaktens utveckling är betydelsen 

av sammarbeten men även interoperabilitet för att skapa så nära band med västliga aktörer som 

möjligt. Målsättningen tycks vara att kunna samoperera i syfte att lösa både den strategiskt 

defensiva inriktningen likväl som att kunna hävda svenska intressen vart än de är i världen. För 

att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningarna återfinns både teoribildning ur ett strategiskt 

defensivt- som ett modernt expeditionärt luftmaktsperspektiv i undersökningsmaterialet. 

 

Det teoretiska ställningstagande för framtidens luftmakt är tudelat, vilket leder till att förmågeut-

vecklingen behöver stödja båda teoriinriktningarna. Förmågorna ska utvecklas utifrån kraven som 

närområdets operationsområde innebär, samtidigt som krav att kunna ingå och även kunna leda 

sammansatta flygförband är formulerade. Sammarbeten kring plattformsutveckling, övningar, 

logistik och gemensamma utbildningsprogram kan utläsas vara åtgärder som Sverige vidtar inom 

den kontexten. I nuläget saknas operativa sammarbeten förutom inom strategisk transport och ett 

begränsat utbyte av luftläge. Detta resulterar i att det föreligger en osäkerhet kring effekterna av 

operativa samarbeten, vilket ytterst leder till ökade krav på att utveckla förmågor självständigt. 

 

Resultatet av det tudelade ställningstagandet stöds av slutsatserna från studien av förmågeut-

vecklingen. Den spänner över en bred men traditionell förmågebas. Det finns inget återfunnit stöd 

för en förmågeutveckling som syftar till att på nya sätt möta framtidens uppgifter och hot.
132

 En 

del av möjliga förmågor att möta framtiden återfinns inom FMUP och FVUP respektive 

forskningskaptiel. Det innebär att de ännu är en bit kvar innan dessa kan omsättas till reella 

förmågor. Slutsatsen blir att ytterligare samarbeten kommer krävas för att möta framtiden då 

kostnaderna, för tex. missilförsvar eller rymdbaserade vapen, sannolikt inte ryms i en prolongerad 

försvarsbudget. 

 

En central del för FM att skapa framgångsrik verkan med flyginsatser är att uppväga antalsunder-

lägsenhet med taktisk och teknisk överlägsenhet.
133

 En slutledning blir då att de lägre nivåerna av 

COA kommer vara mindre relevanta vid försvar mot väpnat angrepp. Anledningen till det är att 
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utnötningsfaktorn med hänsyn till framtidens antal plattformar, likt Hallion också beskriver, blir 

för hög i lägre nivåer av COA.
134

 Tanken som fanns under kalla kriget, gällande marginaldoktri-

nens betydelse för luftförsvaret återfinns inte i dokumenten.
135

 Det begränsade väpnade angreppet 

och krigsskådeplatsen planeras hamna på svenskt territorium eller i det direkta närområdet. Det 

kan uppfattas vara en paradox att nu när invasionshotet är borta, ökar osäkerheterna kring vem, 

om, när och i vilken form militärt stöd kan komma. Ett uttryck för den osäkerheten återfinns i 

PerP: 
Operativ förmåga att ge och ta emot militärt stöd ska vara förberedd och planlagd i För-

svarsmaktens operations- och insatsplaner i syfte att Försvarsmakten uppfattas som trovär-

dig när politiska beslut fattas om att ge och ta emot militärt stöd.
136

  

 

Den svenska luftmaktsprincipen blir därmed att verka krigsavhållande till den punkt då svenskt 

luftherravälde utmanas. Omedelbart vid den punkten, förutsatt att hotet utgörs av ett möjligt 

väpnat angrepp, ska luftmaktsförmågorna kunna skyddas för att snarast därefter ingå i en västligt 

baserad kraftuppbyggnad. Detta är kanske huvudanledningen till att det tudelade teoretiskt ställ-

ningstagande görs.  
 

För utvecklingen av främst SA och ISR förmågorna leder det delade teoretiska ställningstagandet 

till att definitionen av Sveriges närområde och tänkta operationsområden blir avgörande. Om 

gränserna för närområdet går runt det fria lufthavet i Östersjön och respekterar territoriella grän-

ser blir områdets operativa djup begränsat. Skulle däremot operationsområdet flyttas ut till de 

avstånd varifrån en motståndare direkt kan verka mot Sverige ökar avstånden avsevärt. Ett defi-

nierat operativt påverkansdjup blir en dimensionerande faktor att ta hänsyn till vid förmågeut-

vecklingen av samtliga system. Svaren på vad som avses med långräckviddiga vapen och senso-

rer förblir obesvarade i de öppna dokumenten vilket leder till tolkningsbara och flytande förmå-

geutvecklingsplaner.  

 

Beskrivningen av SA utgör den mest otydliga av de luftoperativa uppdragstyperna, då avstånd 

och målens utformning är avgörande om uppgiften kan lösas. Ett tydligt exempel är att PerP 

anger att en motståndare ska kunna anfallas på stort djup. FMUP anger att alla typer av mål ska 

kunna bekämpas inom respektive miljö och FVUP anger taktisk överlägsenhet mot motståndaren. 

Sammantaget innebär det en förmågeutveckling, doktrinärt, materiellt och metodmässigt som inte 

återfunnits stöd för i utvecklingsdokumenten. Ett annat exempel är att telekrigs- och sjömålsför-

mågan enligt PerP ska lösas med stöd av andra än luftmakt, medan utvecklingsplanerna planerar i 

rak motsatt riktning och betonar den självständiga utvecklingen av dessa förmågor.  

 

Utvecklingen av offensiva förmågor för luftmakt kan sammantaget sägas ha tre syften i framti-

den. Det första är interoperabilitets krav och tanken på medverkan i kollektiva uppgifter under 

FN-mandat. Det andra är förmåga att möta en motståndare över fritt hav eller angränsande land-

gräns med ett max avstånd beroende på aktuellt vapensystems räckvidd. Det tredje är användning 

av offensiva vapen för återtagande av förlorat territorium. Förmågan till strategisk attack i en 

reguljär konflikt är därmed avhängig till resultaten av försvarsplaneringen och förväntat påver-
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kansdjup. Den bör ge svar på var gränserna går för svensk luftmakts uppgift och vilket behov 

som behöver fås från tredje part. Intill dessa resultat presenteras råder otydlighet mellan förmå-

geutvecklingen och det doktrinära tänkandet. 

 

Huruvida ett tudelat teoretiskt ställningstagande och ett i huvudsak traditionellt förmågeutveckl-

ingsprogram kommer vara effektivt att möta olika framtida uppgifter och ekonomiska realiteter 

återstår att se. 

 

Metoden 

Den centrala delen av vald analysmetod fokuserade på hur kodningen och kategoriseringen av 

materialet genomfördes. Det gällde att försöka hitta de delar som kan kondenseras så att en högre 

abstraktionsnivå kunde nås och undvika en enkel indexeringsverksamhet. Ofta hade flera av de 

luftoperativa förmågorna ett brett användningsområde och betydelse. Som exempel kan ett avtal 

om operativt utbyte rörande luftläge också bidra till strategisk uthållighet, fördjupat partnerskap 

eller förstärkning av senortäckning. Målet var att få med de relevanta avsnitten där teoribildning 

kunde återfinnas i materialet. Samtidigt var det lika viktigt att säkerställa att delar inte utelämnas 

som kunde ge underlag för hela tolkningsprocessen. Genom att använda Malterud´s 

fyrstegsmetod åstadkoms en tydlig arbetsgång som gav transparens i genomförandet av 

undersökningen. En grundläggande öppenhet krävdes kontinuerligt för att undvika tidiga 

tolkningar av materialet som senare kunde påverka slutsatserna. Behovet av att vara öppen och 

kunna revidera kodord/kategoriseringen ska ses som ett naturligt och en positiv del i 

undersökningen då det visar att analysen utvecklas.
137

 Den återkommande revideringen gjorde 

också att det utvecklades ett alltmer beskrivande och tolkande perspektiv men även att samband 

mellan kondenserade kategorier kunde ses i materialet. Sammanfattningen av materialet kunde 

därefter genomföras för att upptäcka de samband eller mönster som inte var kända före analysen.  

 

Fördelen med metoden är att den säkerställer systematiken i analysen vilket ökar validiteten. Det 

finns samtidigt en svaghet i metoden då den är beroende av förförståelsen och forskarens mod att 

kontinuerligt ifrågasätta sitt arbete. Det var viktigt att kunna återgå och ompröva valda 

kategoriseringar i analysen. Det är trots allt så att det är de identifierade mönstren i analysen som 

syftar till att ge överförbar kunskap om försvarsmaktens luftmaktstankar.  

 

5.2 Reflektion 

Det finns inget som talar för att nationalstaten i den närmsta framtiden kommer att upphöra på 

grund av globaliseringens ökade gränslöshet. Mentala gränser kommer säkert, såsom Toffler 

förutspår, att flyttas inom ramen för utvecklingen, men tills dess utgör nationalstaten en stabil 

grund för världsordningen. Därför kommer fortfarande behovet finnas, att kunna kontrollera, 

hävda och försvara territorium. Förmågan att kunna upprätta luftoperativ kontroll över ett annat 

geografiskt område än det egna området, kommer också att finnas kvar med anledning av sönder-

fall bland svagare stater. Med andra ord återfinns en delad uppgiftsbild, inte längre bara borta 

utan också hemma för tiden efter 2020. Denna slutsats drar också Överste Johan René i sin analys 
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av luftmaktensbetydelse i Irakkriget 2003.
138

 Han menar på att en fortsatt kontroll av det egna 

territoriet är nödvändig även efter kalla krigets slut. 

 

Om utvecklade nationalstater, likt Sverige, upplever att sitt eget territorium kan bli hotat av en 

högteknologisk motståndare, så kommer sannolikt utvecklingen för luftmakten att vilja koncen-

treras för att möta dessa hotbilder.
139

 Sättet att möta hot varierar men allians är ett av de vanliga 

sätten för att säkerställa sina säkerhetspolitiska mål. Det som historiskt och fortfarande skiljer ut 

Sverige ur samlingen av västliga nationer är dess starka vilja till alliansfrihet, en ledstjärna som 

även återfinns i försvarsmaktens utvecklingsdokument. EU-medlemskapet, har genom Lissabon-

fördraget, öppnat för en ny sammarbetsmöjlighet som också återses i utvecklingsdokumenten. 

Förmågan att ge och ta emot stöd även militärt är en stor förändring av säkerhetspolitiken. FM 

bygger upp en förmågebas som liknar den västliga men samtidigt är den kopplad till det strate-

giskt defensiva synsättet att självständigt och utan stöd kunna försvara sitt land. FM behöver 

utvecklas för att klar både och, både strida själv och tillsammans med andra. Några direkt utpe-

kade förmågor, konkreta eller detaljerade beskrivningar av hur detta ”utifrån kommande stöd” 

ska påverka luftmakten, kan inte ”ännu” återfinnas i utvecklingsdokumenten. På flera ställen 

redovisas olika initiativ, främst inom det nordiska sammarbetet, gällande övning och utveckling 

men oftast avslutas varje förslag med en hänvisning till den nationella särarten eller det egna 

beslutsbehovet. Detta leder till en osäkerhet kring konsekvenserna av de nya säkerhetspolitiska 

inriktningarna. 

 

Det finns en risk i att luftmakt trots sin doktrinära bild av att vara flexibel, rörlig, mångsidig och 

ha responsförmåga
140

 utvecklas till att möta upp för breda politiska målsättningar. Risken ligger i 

att försöka möta alla krav på insatsförmåga enligt Tofflers tre krigföringsvågor, jämfört med vad 

ekonomin tillåter. Små nationer som Sverige svarar med att utveckla mindre serier av plattformar, 

vilket i sin tur minskar uthålligheten att möta andra vågens krigföring. Behovet av luftmakt 

kommer sannolikt att öka men samtidigt bli allt mer kontroversiell då stora luftmaktsnationer 

ställer krav på volym, högteknologi och interoperabilitet.  

 

Olsen skriver att mindre länder i Europa inte har råd att täcka hela luftmaktsspektrumet av för-

mågor.
141

 Prioriteringen av stridsflyg har gjort att en obalans har uppstått för de betjänande delar-

na av luftmakten såsom bassystem och stridsledning. En tänkvärd formulering kring förmågor 

och handlingsfrihet återfinns i PerP; ”om inte sverige ingår i militär allians eller alliansliknande 

samarbeten behövs en fortsatt bred nationell militär förmåga. En bred förmåga skapar en grund 

för handlingsfrihet”.
142

 Det finns en risk i den skrivningen att förmågorna blir för breda och 

innehar för låga volymer, vilket kan motverka både egen försvarsförmåga och attraktionskraften 

hos samarbetspartners. Tänkvärt är att om ingen har råd till fullbredds luftmakt, vem vågar först 
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rollspecificera sig och sammarbeta om övriga förmågor, särskilt för ett alliansfritt land som Sve-

rige? 

 

Utvecklingsdokumenten talar om vilka uppgifter som förväntas och vilka resurser som sannolikt 

kommer att finnas för framtidens luftmakt men ett intressant svar förblir dolt på frågan: Vad 

behöver Sveriges luftmakt få stöd med och vilket stöd kommer/behöver ges i händelse av en 

kris/angreppssituation i närområdet? 

 

FM bör därför överväga skrivningar i kommande utvecklingsdokument för att tydliggöra materie-

lanskaffningens mening och koppling till den luftmaktsteoretiska tanken för framtiden. Ett sådant 

resultat kan sedan användas i försvarsspel och utbildningar men kanske främst i kommunikation-

en med de parter som man förväntas kunna få stöd av i en krissituation i närområdet. Om man på 

ett tydligare sätt uttrycker vilka förmågor som man förväntar sig stöd med, är det möjligen lättare 

att utbilda och öva personal, krigsplanlägga samt uppnå ökad rationalitet och förmåga. Några 

exempel som denna uppsats kan peka på efter analysen av de centrala utvecklingsdokumenten är 

otydlig utveckling inom områdena: 

Närskydd för att möta asymmetriska hot från/genom luften 

Baseringsmöjligheter i närområdet med förhandslagringsmöjligheter 

Verkan mot långskjutande missiler och robotar 

Operativ transportförmåga 

Långräckviddig attackförmåga på djupet av en motståndares territorium. 

Yttäckande vapen mot t.ex. rörlig mekaniserad motståndare 

Uthållig spanings- och övervakningsförmåga av ett operationsområde 

Långräckviddiga förvarningssystem (över 1000 km) 

Integrerat luftförsvarssystem med bred täckning och lång räckvidd (över 400 km) 

Uthålliga verkanssystem till stöd för mark- och sjöstridskrafter  

Skydd mot rymdbaserade system 

 

Sammantaget uppfattas det finnas tre olika krav på framtidens luftmakt. Den ska kunna möta 

första vågens konflikter motsvarande nuvarande krigföring i Afghanistan. Dessutom ska den 

avskräcka och agera inom ett angivet territorium, dvs. det som hela andra vågens konflikter inne-

bär. Därtill måste den fungera i den tredje vågens mångfacetterade miljö av terrorism, informat-

ionsoperationer och allt ökade krav på snabbt utvecklade förmågor. Ofta kommer kraven sanno-

likt att kunna kombineras, om inte uppstår en prekär situation. Allvaret ligger i att luftmakt inte 

kan uppfylla alla för stunden politiska krav om inte utvecklingen har varit i harmoni. Balansen 

behöver inte bestå i ökade ekonomisk tilldelning, utan det är möjligen viktigare att den politiska- 

och militärstrategiska nivån har en kunskapsnivå rörande vilken luftmaktsteori som är vald. 

Magnusson ger en bild i sin uppsats av att den politiska nivån i Sverige har en enighet hur för-

svarsmakten ska användas som säkerhetspolitiskt instrument. Men samtidigt ger han uttryck för 

en bild av att abstraktionsgraden kring försvarsförmågor är för hög.
143

 De politiska tidsbegrän-

sade inriktningarna till FM som just nu gäller fram till 2014, gör det svårt att se bortom denna 

tidsperiod. Planeringen får ske med antaganden vilket i grunden är en risktagning då förmågor 

kan utvecklas i fel omfattning, tid eller riktning. Ekonomiska förhållanden, resultatet av försvars-
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planeringen och operativa samarbeten blir dimensionerande och påverkar vilken väg förmågeut-

vecklingen kommer följa.  

 

Om Sverige kan sammanfoga kraven och samtidigt ha en homogen uppfattning av vad luftmakten 

ska utvecklas mot, kommer man också att kunna hålla undan motstrida förmågekrav. Detta skulle 

innebära en ekonomiskt hållbar utvecklingsplan utifrån ett luftmaktsteoretiskt ställningstagande, 

för det omvända vore en farlig risktagning för framtiden.  

 

Reflektion av metoden 

Den valda forskningsdesignen för uppsatsen har fungerat tillfredsställande. En av anledningarna 

är att undersökningsmaterialet tidigt kunde identifieras och fastställas. De osäkerheter som fanns 

låg främst i valet av teoribildning. Frågan var hur man hittar tydliga mätvärden för undersökning-

en av materialet. 

 

Frågeställningarnas komplexitet gjorde att en hög abstraktionsnivå krävdes för att kunna få fram 

generaliserbara resultat. Ingenstans i underlagen står det uttryckligen vad Svensk luftmakt är 

tänkt att göra annorlunda i framtiden. Det bidrog till att ett omfattande tolkningsarbete krävdes 

för att återfinna de bärande tankarna. En svaghet som vald metod uppvisar är beroendet av under-

sökningsmaterialets värde men frågan är om något annat sätt hade kunnat ge ett mer adekvat svar. 

Problemet med att undersöka framtida utveckling är att den inte har hänt, vilket gör att omvärlds-

utvecklingar kan påverka resultatet i framtiden. Det kan konstateras att det krävs betydligt mer 

framtidsinriktad forskning kring luftmakt som förhoppningsvis kan hjälpa till att undvika de allra 

kostsammaste fallgroparna.  

 

5.3 Förslag till ytterligare forskning 

Resultatet av uppsatsen visade en tydlig osäkerhet gällande de ekonomiska faktorer som påverkar 

utvecklingen i samtliga undersökta dokument. Försvarsekonomin anges som både utmaning, 

osäkerhet och viktig faktor. Frågan är om ekonomin har blivit en så viktig faktor att den har 

företräde gentemot de teoretiska tankarna i utvecklingen av försvarsförmågor?  

 

Ett framtida forskningsområde skulle också kunna vara att värdera, hur den svenska luftmakten i 

framtiden kan bidra till att forma eller avskräcka en motståndare. Resultatet av en sådan under-

sökning skulle kunna jämföras med andra nationers motsvarande tankar och ge en invisning om 

svensk luftmakts användningsmöjligheter ur ett interoperabilitets perspektiv.  

 

Det tredje området som också skulle behöva utforskas mer är vad kunskapssamhället kommer 

innebära för luftmakten. Det blir särskilt intressant då förmågan i många fall kommer att stå och 

falla med individernas kompetens att ta till sig, använda och utveckla tillgänglig information. 

Fokus kommer kanske därför i försvarsmakens utvecklingsdokument att skiftas från ekonomin 

och materielplaner till beräkningar av humankapital utifrån en kompetensutvecklingsplan. Krig-

föringen kommer enligt Toffler att ske med kunskap i framtiden, så därför bör forskning stödja 

försvarsmakten genom förslag på medel och metoder för att möta denna nya typ av krigföring. 
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Den kanske viktigaste slutsatsen är att även för tiden 2020 och framåt 2040 kommer den tradit-

ionella modellen för att utveckla luftmakt ligga kvar i Sverige. Det kommer dock inte hindra de 

nationer eller aktörer som har förmågan att använda en strategi som kunskapssamhället och dess 

teknik medger på ett banbrytande sätt. Sverige bör därför lära läxan efter 11 september 2001, då 

en typ av luftmaktsstrategi användes mot ett traditionellt system. Förmågan att tänka fritt och 

brett för den framtida användningen av luftmakt bör därför säkerställas genom vidare forskning.  
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