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Möjlig efterträdare till skolflygplan SK 60
Sammanfattning:
Flygplanet SK 60 har varit en trotjänare för Flygvapnet och utbildningen av framtida piloter sedan
slutet av 1960-talet. Systemet börjar gå ur tiden och flygvapnet har endast några år kvar i total
drifttid. Det finns ett behov av att införskaffa en ersättare till SK 60 de kommande åren, och
Försvarsmaktens Flygskola har fått i uppdrag att genomföra provflygningar på system som
möjligen kan vara lämpliga. Utifrån flygskolans rapporter presenteras det i studien en
systemanalys över två flygplan vars lämplighet som ersättare till SK 60 har värderats utifrån ett
utbildningsperspektiv. Systemen har även värderats utifrån möjligheten om att utöka den militära
nyttan med respektive system, det vill säga ifall flygplanet kan lösa fler uppgifter än utbildning,
exempelvis attackuppdrag.
Utifrån urvalet valdes Pilatus Aircraft PC-21 och BAE Systems Hawk mk 120 ut för värdering och
sammanvägning. De olika flygplanen är förhållandevis olika varandra karaktärsmässigt sett vilket
medfört att skillnader systemen mellan var lättare att skildra.
Det system som slutligen bedömdes vara lämpligast som ersättare för SK 60 var Hawk mk 120.
Flygplanet visade sig efter värdering och sammanvägning vara något mer fördelaktig än PC-21 ur
både ett utbildningsperspektiv men även med hänsyn till teorin om att utöka dess militära nytta. I
det fall då kostnadsaspekten hade varit av större tyngd och endast en utbildningsplattform på
enklare nivå efterlysts, skulle PC-21 vara ett lämpligare alternativ.
Nyckelord: Militärteknik, Systemanalys, SK 60, PC-21, Hawk mk 120, SAAB
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Possible successor of the training aircraft SK 60
Abstract:
The SK 60 Aircraft has been a workhorse for the Air Force’s training of future pilots since the late
1960s. The aging SK60 aircraft is going out of style, and the system has merely a few years of
total running time left. A replacement for the SK 60 needs to be implemented in the coming years,
and the Armes Forces Flying School has been commissioned to conduct flight tests on suitable
replacement systems. This study will conduct a system analysis of two aircrafts mentioned in the
Flying Schools report. The systems are mainly valued on their suitability as a replacement for the
SK 60 from a training perspective. The systems are also valued based on the possibility of
expanding the military utility of each system such as their ability to carry out attack operations.
Based on the sample the Pilatus Aircraft PC -21 and BAE Systems Hawk MK 120 aircrafts were
chosen for evaluation. The two planes are different yet comparable which makes them suitable for
comparison in this study.
Hawk MK 120 was deemed as the most suitable replacement for the SK 60. The MK 120
appeared as slightly more favorable than the PC-21 after valuation and appraisal, both from an
educational point of view but also with regard to its ability for extended military purposes.

Key words: Military technology, PC-21, Hawk mk 120, SK 60, SAAB
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Under slutet av 1960-talet anskaffades det SAAB-utvecklade skolflygplanet SK 60 som
plattform för flygutbildning av försvarsmaktspiloter. Under årens gång har systemet blivit
uppdaterat vid flertalet tillfällen och på så vis fortsatt kunna vara användbart som system för
grundläggande flygutbildning. Totalt köptes 150 stycken SK60 till det svenska flygvapnet. Ett
50-tal modifierades och konverterades till möjlighet att genomföra attack och
spaningsuppdrag.1 Denna förmåga som på sin tid kallades för lätt attack existerar inte längre
utan flygplanet används nu i huvudsak för pilotutbildning men även för upprätthållande av
kompetens för piloter.2

Bild 1. 2 x SK 603

I september 2008 tecknade SAAB och FMV ett avtal som innebar att SAAB som
huvudleverantör av SK60 fick ansvar över all drift, underhåll och beredskap för samtliga
SK60 som tidigare har stått under Försvarsmaktens regi.4 SAAB garanterade med det
åtagandet att samtliga flygmaskiner skall vara luftvärdiga och finnas tillgängliga på de
svenska flygflottiljerna i enlighet med Försvarsmaktens behov. Syftet med att sälja
underhållsapparaten till SAAB var att minska omkostnaderna för Försvarsmakten rörande
SK60, och den uppnådda effekten blev en besparing av 30 % på flygunderhållet för SK 60 år
2011. Avtalet mellan FMV och SAAB sträcker sig under en 9års period fram till och med
2017.5

1.2 Problemformulering
SK 60-plattformen för utbildning av framtida försvarsmaktspiloter är på väg att urfasas, detta
från främst en aspekt, faktumet att flygtiden på flygplanen börjar ta slut. SAABs åtagande
beträffande anskaffning av reservdelar och utbytesenheter, främre och bakre underhåll,
planering och genomförande av modifieringar m.m. sträcker sig fram till 2017.6 Det kan vara
https://militaryperiscope-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/trainer/w0002158.html
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/flygplan-sk-60/
3
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/flygplan-sk-60/
4
http://www.saabgroup.com/en/about-saab/newsroom/press-releases--news/2009---9/saab-faruppgraderingskontrakt-for-skolflygplanet-sk60/#.Uz08cVeLLk8
5
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2009/Flygunderhall-i-privat-regi
6
http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/Banbrytande-projekt/Pilotprojekt-inom-offentlig-privat-samverkan/
1
2
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som så att ansvaret för utbildningen kommer säljas till annan nation, likt den nuvarande
helikopterpilotutbildningen.7 Ett annat alternativ är att Försvarsmakten anskaffar ett nytt
skolflygplan som ersättare för SK 60.
Denna studie är avgränsad till det fall då Försvarsmakten skulle välja att anskaffa en alternativ
utbildningsplattform och syftar till att utreda vilken som i så fall är lämpligast som ersättare
till SK 60.
Då den svenska staten bestämt att Försvarsmakten i framtiden kommer förfoga över det
nyutvecklade "super-JAS", även känd som JAS version E, innebär det att antalet JAS-flygplan
kommer nedgå i kvantitet från ca 90 flygplan till 60.8
Vad denna förlust i kvantitet av flygstridskrafter kommer innebära för det nationella försvaret
går det bara att spekulera i. Möjligen kommer flygstridskrafterna den förbli lika starka,
möjligen kommer de försämras. I det fall det skulle försämras, skulle den nya
utbildningsplattformen kunna utföra krigsuppgifter för att fylla upp det bortfall av förmåga
som möjligen skulle uppstå, likt SK 60 och dess lätta attack.

1.3 Frågeställning
Frågeställningen för uppsatsen är följande:
•
•

Utifrån valda alternativ och ur ett militärtekniskt perspektiv, vilket flygplan är mest
lämpligt som ersättare för SK 60 och som utbildningsplattform för framtida piloter?
Till vilken grad kan spektret över militär nytta utökas på utbildningsplattformen?

1.4 Syfte
Denna studie exemplifierar möjliga ersättare till det nuvarande skolflygplanet SK 60. De
utbildningsplattformar som värderas har många olikheter, vilket skapar möjligheter att se föroch nackdelar med respektive system. Det kan i sin tur vara av intresse för framtida
anskaffning av skolflygplan. Teorin om ökad militär nytta hos skolflygplanet är gjord med
hänsyn till de synergieffekter som kan uppstå då de kan utföra fler typer av uppdrag.
Studien riktar sig åt personer med grundläggande kunskap om Försvarsmaktens
organisation, där i synnerhet Flygvapnet.

1.5 Avgränsningar
Med hänsyn till studiens omfattning väljs två system ut och för vidare analys och värdering.
Data som ligger till grund för analysen kommer i huvudsak från rapporter gjorda av
Försvarsmaktens Flygskola. Kostnadsanalys rörande de två systemen prioriteras bort och
endast effekten av respektive system mäts och värderas.

7
8

http://www.helikopterpiloten.se/utbildning/forsvarsmakten/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-koper-nya-super-jas_7448458.svd
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2 Teori
2.1 Militärteknik
Definitionen av militärteknik går att beskriva enligt följande:
"Militärteknik är nämligen den vetenskap som beskriver och förklarar hur
tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och hur
officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken. Militärtekniken
har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar
samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med
naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och
dynamik. Militärtekniken behandlar således tekniken i dess militära kontext
och utifrån officerens perspektiv."9
Militärteknik är vetenskap som redogör teknikens inverkan på alla nivåer inom militär insats.
Militärteknik beskriver även hur individen kan eller blir påverkad av tekniken.10 I denna
studie granskas olika skolflygplan ur ett militärtekniskt perspektiv med fokus på vilka
möjligheter respektive system kan erbjuda individen som handhar flygplanet.

2.2 Militär nytta
Ett begrepp inom militärtekniken är "militär nytta", kortfattat innebär det att system som
används i Försvarsmakten måste tillföra något, de måste ge effekt.
I studien har "militär nytta" använts som teorianknytning. Militär nytta innebär
användningsområdet inom ett visst system och dess spännvidd, huruvida systemet är kapabelt
att lösa fler uppgifter än en. Ett exempel på det kopplat till flygstridskrafter kan exempelvis
vara att jämföra multirollflygplan med ett renodlat bombflyg. Multirollflygplanet har en
förmåga att genomföra jakt, attack och spaningsuppdrag medan bombflyget är utvecklat
endast för att genomföra attackuppdrag. Spektret över den militära nyttan på
multirollflygplanet är stort jämfört med bombflyget. Dock är effekten är inte lika stor i
förhållande till vad bombflyget kan leverera vid attackuppdrag. Det leder till att den militära
nyttan med bombflyget är ytterst specifikt och att multirollflygplanet har en större militär
nytta i förhållandet.11
Vad det gäller flygvapen och stridsflygplan är det endast ett fåtal länder förunnat att kunna äga
flygplan specialiserat för vart möjligt uppdrag. I Sverige används JAS 39 Gripen som enda
stridsflygplan för att lösa jakt-, attack- och spaningsuppdrag, vilket medför att systemet på så
vis har god militär nytta till priset av försämrad effekt inom de olika uppgifterna.12
Som tidigare nämnt i problemformuleringen kommer det svenska stridsflyget nedgå i
kvantitet. Denna studie är avgränsad till det fall då flygvapnet i framtiden skulle förlora effekt
i förhållande till dagsläget. Den situationen skulle möjligen kunna räddas genom en ökad
militär nytta för kommande skolflygplan. Sannolikheten att ett skolflyg skulle kunna stå mot
högteknologiska jakt-flyg är liten, men i det fall luftöverlägsenhet eller jämbördig nivå av
Andersson, Kurt et. al.(2007) Lärobok i Militärteknik, vol 1: Grunder. Försvarshögskolan, Stockholm. Sid.9.
Andersson, Kurt et. al. (2009) Lärobok i Militärteknik, vol 4: Verkan och skydd. Försvarshögskolan,
Stockholm. Sid. 11-12.
11
Axberg, Stefan et. al. (2013) Lärobok i Militärteknik, vol 9: Teori och metod. Försvarshögskolan, Stockholm.
Sid.14-16.
12
Ibid. Sid. 15.
9
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luftrumskontroll råder är möjligheten till CAS13-uppdrag klart legitim.
Ett exempel på en typ av flygplan som både skulle användas till utbildning och lösande av
krigsuppgift var SAAB-flygplanet B3LA även känt som A38. Det skulle med enkelhet och på
kort tid kunna modifieras från en fredstids-utbildningsmaskin till attackflygplan. Sålunda
skulle spektret över den militära nyttan ökas.14 Flygplanet utvecklades under 1970-talets
andra hälft men kom aldrig i produktion på grund av riksdagsbeslut om avveckling 1979.15 Ett
liknande flygplan skulle vara lämpligt för att svara mot problemformuleringen ställd i studien.

Bild 2. Modell av B3LA.16

2.3 Tidigare forskning och uppsatser
Det material som tidigare publicerat inom ämnet är evalueringsrapporter gjorda av
Flygskolan. Flygskolan har genomfört testflygningar av olika skolflygplan från olika
tillverkare. Dock har ingen alternativvärdering mellan systemen presenterats likt denna studie.
Swedish Air Force requirements for future pilot training – DRAFT är ett dokument
utvecklat av Flygskolan som innehåller en mängd kravspecifikationer över vad ett framtida
skolflygplan skall och bör leverera. Det är ett utkast som inte är fastställt och inte heller är
hemligt vilket möjliggör att det kan användas i denna studie.

13

Close air support
SAAB. (1977) B3LA – A new generation of combat aircraft. SAAB-Scania AB, Linköping.
15
http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_38
16
SAAB. (1977) B3LA – A new generation of combat aircraft. SAAB-Scania AB, Linköping.
14
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3 Metod
3.1 Systemanalys
Att ha en objektiv syn och välgrundade fakta vid en anskaffningsprocess av militär materiel är
av yttersta vikt. Detta på grund av att militära system ofta är komplexa och kostsamma att
införskaffa och underhålla. Av den anledningen är det viktigt att rätt val görs vid
anskaffningen grundat på de värderingar som skett olika system emellan.17
Ett tillvägagångssätt är Systemanalytiskt problemlösningsschema (SA) som är en metod där
rationella beslutsunderlag är av stor vikt,18 varför denna metod används i denna studie.
Med studie avser skribenten följande: "En studie är en fördjupning i ett specifikt problem vars
lösning ska implementeras om några år och som kräver resurser utöver de som finns
tillgängliga inom en organisation eller ett verksamhetsställe. Studier för Försvarsmaktens
räkning bedrivs t.ex. Oftast med experter ur FHS, FMV, FOI, olika förband och
kompetenscentra under projektliknande förhållanden. D.v.s. arbetet ska leverera ett resultat till
rätt kvalitet, i rätt tid till överenskommen kostnad. Det är uppdragsgivaren som har behovet av
efterfrågat beslutsunderlag och som detaljstyr studien och formulerar dess uppgift."19
Systemanalysschemat är en problemlösningsprocess i följande steg: Problemformulering,
Alternativgenerering, Analys, Alternativvärdering och Rekommendation. Vid användande av
systemanalys granskas de olika stegen med hjälp av en analysgrupp med olika kompetenser,20
i denna studie består analysgruppen endast av person, nämligen skribenten av studien.
Systemanalysen går att dela in i följande steg:
Steg 1. Problemformulering
Det första steget i SA-schemat omfattar en konkretisering av en frågeställning som sedermera
skall besvaras under studiens gång. Frågeställningen analyseras därefter och möjligheter på
tentativa lösningar identifieras. Slutligen skapas värderingskriterier och effektmått för att i ett
senare skede kunna analysera om valt system är lämpligt för det förhållande det kommer att
infinna sig i.21
Steg 2. Alternativgenerering
Den första delen i alternativgenereringen kräver kreativitet. Brainstorming kring alternativa
lösningar som svarar mot värderingskriterierna uppskattas, som i sin tur leder till en
kollektion grova idéer till lösningar. I nästa steg konkretiseras ett antal alternativ som anses
lämpliga med hänsyn till studiens omfattning, resurser, handlingsregler samt ifall det kan vara
värt kostnaderna. Alternativen bör även vara särskiljande från de andra alternativen för att få
så god differens som möjligt.22

Försvarsmakten. (2007) Handbok i studiemetodik. Försvarsmakten, Stockholm. Sid. 9.
Ibid. Sid. 15-17.
19
Axberg, Stefan et. al. (2013) Lärobok i Militärteknik, vol 9: Teori och metod. Försvarshögskolan, Stockholm.
Sid. 67
20
Ibid. Sid. 67
21
Ibid. Sid. 68-73.
22
Ibid. Sid. 73-74.
17
18
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Steg 3. Analys
Systemanalysens tredje fas syftar till att ge grundläggande data och underlag för den
kommande alternativvärderingen. Den inleds med en datainsamling som krävs för att
möjliggöra en analys av de system som är utvalda vid alternativgenereringen. Därefter
uppskattas, och om möjligt kvantifieras den utvecklade effekten hos respektive system.
Slutligen uppskattas kostnaden för respektive systemalternativ och en SWOT23-analys
genomförs där respektive systems styrkor, svagheter, möjligheter och hot presenteras.24
Steg 4. Alternativvärdering
I systemanalysens fjärde fas läggs de utvalda systemalternativen sida vid sida och slutsatser
dras kring dem vilket innebär sammanvägning mellan de kvantitativa analysresultaten. Tillika
skall osäkerheter kring resultaten analyseras och avvägas. Slutligen görs en resultattolkning
av analysresultaten sär kvalitativa värderingar kan vägas in.25
Steg 5. Rekommendation
Konkretisering av vilket system som är lämpligast utifrån studien.26

3.2 Datainsamling
Det data som används i studien härstammar främst från publikationer, men även från litteratur
och internetsidor. Publikationerna/ rapporterna skrivna av Flygskolan håller hög kvalitet. I de
fall då kompletterande information behövts har det hämtas från internet.
3.2.1 Litteratur
Litteraturen används i synnerhet för att definiera olika begrepp och teorier men även för
vägledning under metodförfarandet och dess genomförande.
3.2.2 Publikationer
Informationen rörande systemen som analyseras kommer i huvudsak från
evalueringsrapporter skrivna av Flygskolan. Rapporterna har funnits genom direktkontakt
med Mj Michael Rosenquist vid Flygskolan. Somliga publikationer var inledningsvis
hemligstämplade och i behov av att censureras för att användas i studien.
3.2.3 Internetsidor
I de fall då publikationerna eller litteraturen ansetts vara bristande, har information sökts över
internet. Främst via Anna Lindh bibliotekets internetsida med länkar till sidor så som Military
Periscope och Jane's där data rörande enskilda system inhämtas. Bilderna använda i studien
är i huvudsak tagna från internet.
Streangth-Weaknesses-Opportunities-Threats (Styrkor-Svagheter-Möjligheter-Hot)
Axberg, Stefan et. al. (2013) Lärobok i Militärteknik, vol 9: Teori och metod. Försvarshögskolan, Stockholm.
Sid. 74-78.
25
Ibid. 78-80.
26
Ibid. 80-81.
23
24
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3.3 Värderingskriterier och effektmått
För att värdera olika skolflygsplattformar med utgångspunkt ur ett militärtekniskt perspektiv
krävs korrekta värderingskriterier och effektmått.27
Vid analys av frågeställningen går det åskådliggöra två möjliga scenario. Det ena då en ny
ersättare till SK 60 efterlyses där systemet ska kunna verka som utbildningsplattform och
inget mer. Det andra scenariot kräver utöver det att systemet ska kunna erbjuda verkan på
någon nivå och på så vis få ökad militär nytta. Således är värderingskriterierna och
effektmåtten uppdelade i två scenario, Utbildningsplattform och Militär nytta.

3.4 Utbildningsplattform
Vid utvärdering av systemet som en framtida utbildningsplattform, tas en del av
värderingskategorierna, -kriterierna samt kraven från rapporter Flygskolan gjort.28
Ett annat dokument som används är Swedish Air Force requirements for future pilot training,
vilket är en uppsättning krav ur en mängd kategorier rörande allt från framdrivning till
flygsäkerhet. Kraven ur kravspecifikationen är framtagna med hänsyn till det stundande slut
för SK 60 som utbildningsplattform då en motsvarande plattform är i behov av att anskaffas.
Dessa värderingskriterier kan ses som krav på vad den framtida plattformen ska kunna
erbjuda. I studien används dokumentet mer som ett stöd till skapandet av värderingskriterier
än kravspecifikation på vad systemet skall kunna leverera.29 Detta dokument som används i
studien är ett utkast och inte det fastställda dokumentet som i dagsläget är hemligt.30
I dokumentet är kraven ställda på olika nivåer beroende om kravspecifikationen skall
beröra ett Basic Trainer Aircraft (BTA) eller ett Advanced Trainer Aircraft (ATA). BTA syftar
till att erbjuda piloter utbildning upp till fas 2, enkelt uttryck att grundläggande kunna hantera
flygplanet i luften, GFU31. ATA syftar å andra sidan till att utbilda piloten även på en
flygtaktisk nivå, GTU32.33 Av den anledningen är det mer intressant att ställa
värderingskriterier utifrån den kravspecifikation som finns på ATA.
Värderingskriterierna är uppdelade i följande kategorier för att värdera flygplanen emellan:
•
•
•
•

Generell prestanda
Flygplanets handlingskvalitéer
Cockpit
Integrerade utbildningssystem

Det är dock svårt att konkretisera värderingskriterier och effektmått på något som kan
upplevas som subjektiv data och inte är konkret, så som skillnaden mellan upplägget av
displayer i cockpit och hastigheten mätt i knop. Därför ser värderingskriterierna och dess
effektmått olika ut beroende på vilken egenskap eller faktor på flygplanet som värderas.
Axberg, Stefan et. al. (2013) Lärobok i Militärteknik, vol 9: Teori och metod. Försvarshögskolan, Stockholm.
Sid. 68-73.
28
Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21.
29
Försvarsmakten. (2013-09-12) Swedish Air Force requirements for future pilot training – DRAFT. Sid. 1.
30
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120.
31
Grundläggande flygutbildning
32
Grundläggande taktisk utbildning
33
Försvarsmakten. (2013-09-12) Swedish Air Force requirements for future pilot training – DRAFT. Sid. 15-21.
27
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3.4.1 Generell prestanda
De värderingskriterier som är exemplifierade i denna kategori utgår främst från konkreta data.
Tabell 1 nedan visar värderingskriterier med hänsyn till flygplanets generella prestanda.
Tomvikt vs. Max last vikt visar den massa flygplanet är kapabel att starta med. Det kan
innebära mer bränsle vilket leder till längre flygtid men även möjlighet till att bära vapenlast.
De övriga värdena kan ge en fingervisning på hur flygplanet agerar i luften, om flygplanet
kan likställas med ett stridsflyg ur ett hanteringsperspektiv, tillika om de svarar mot de krav
som ställts från Flygskolan i Swedish Air Force requirements for future pilot training som
visas nedan.
•
•
•
•
•

ATA skall kunna stiga till och operera på en höjd av ≥25000ft.
ATA skall ha en stighastighet på ≥4000ft/min vid havsnivå.
ATA skall kunna accelerera till ≥300kn samt bibehålla hastigheten på en höjd av
1000ft
ATA skall kunna accelerera till ≥M 0,65 på en höjd av 25000ft
Fördelaktigt vore om ATA har ett hastighetsspektrum som spänner sig över låga
underljudshastigheter till höga överljudshastigheter på hög höjd.34

Värderingskriterier

Effektmått

Tomvikt

Kilogram

Vikt, max startvikt

Kilogram

Max Stighastighet havsnivå

Fot/ min

Hastighet, max (Vmo)

knop

Hastighet, max (Mmo)

Mach

Horisontal hastighet (Vh), max
havsnivå

knop

Horisontal hastighet (Vh), max
10000 ft

knop

Stallhastighet (Vs), ren

knop

Stallhastighet (Vso), landning

knop

Flyghöjd, max

fot

G-belastning (Nz), max

m/s2

G-belastning (Nz), min

m/s2

Räckvidd

km

Tabell 1. Värderingskriterier och effektmått över generella prestanda.

34

Försvarsmakten. (2013-09-12) Swedish Air Force requirements for future pilot training – DRAFT. Sid.31-32.
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3.4.2 Flygplanets handlingskvaliteter
Ett flygplans handlingskvaliteter är svåra att värdera som konstanter där den ena är mer eller
mindre. Det berör i alla fall studier som inte är särskilt ingående likt denna. Detta då
exempelvis en loop är svår att bedöma enligt konstanter då de kan skilja flygplan mellan.
Följaktligen värderas flygplanens handlingskvaliteter genom en bedömning utifrån de
rapporter Flygskolan gjort. Utifrån kategorierna som visas i tabell 2: Taxning, Start och
landning, Normal flygning, Konstflygning och Formationsflygning värderas flygplanen.
Effektmåtten specificeras inte utom varierar med testpilotens bedömningar i respektive
kategori.35
Värderingskriterier

Effektmått

Taxning

Bedömda värden enligt rapport

Start och landning

Bedömda värden enligt rapport

Normal flygning

Bedömda värden enligt rapport

Konstflygning

Bedömda värden enligt rapport

Formationsflygning

Bedömda värden enligt rapport

Tabell 2. Värderingskriterier och effektmått över flygplanens handlingskvaliteter.

3.4.3 Cockpit
Utifrån kategorin Cockpit värderas olika fundamentala egenskaper som berör cockpiten i ett
stridsflyg.
Säkerhet har effektmått så som raketstolar och dess prestanda, men även om övriga direkta
säkerhetsåtgärder finns.
Huruvida flygplanet har Tandemkonfiguration eller inte är intressant då det kan ta ifrån
instruktörens möjlighet att visuellt granska elevens handlingar och uppförande. Sikten
värderas utifrån pilotens bedömning. HOTAS36, Sidopaneler och Frontpaneler värderas utifrån
flygskolans rapporter om i vilken grad de är lämpliga samt om de liknar cockpiten i JAS 39
Gripen
Värderingskriterier

Effektmått

Säkerhet

Bedömda värden enligt rapport

Tandemkonfiguration

Bedömda värden enligt rapport

Sikt

Bedömda värden enligt rapport

HOTAS

Bedömda värden enligt rapport

Sidopaneler

Bedömda värden enligt rapport

Frontpaneler

Bedömda värden enligt rapport

Tabell 3. Värderingskriterier och effektmått över flygplanens cockpit.

35

Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21.
Hands On Throttle And Stick. Vred, brytare och knappar på gasreglage och spak för att kontrollera flygplanet.
Syftet är att piloten skall hålla fast grepp på spak och gasreglage och kunna genomföra kommandon via knappar
och vred.
36
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3.4.4 Integrerade utbildningssystem
Förutom den allmänna flygningen på skall ett avancerat skolflygplan även ha
utbildningssystem för att träna taktiskt. Det kan vara allt från att öva jaktstrid med simulerade
robotar till att släppa facklor för skydd.37 Denna kategori är uppdelad i fem subkategorier,
Allmänn utformning ska värdera hur de integrerade utbildningssystemen är utformade,
exempelvis om de liknar de som återfinns i JAS Gripen C/D. Vapenalternativen värderas
utifrån dess typ och mängd samt vilka alternativ det finns att öva attackuppdrag (Air to
ground A/G) och jaktuppdrag (Air to air A/A).
Värderingskriterier

Effektmått

Allmän utformning

Generation. Gripen-konfiguration.

Radarsimulation

Radarvarning, möjlighet att låsa på syntetiska/ riktiga mål.

Motmedel

Typ

Vapen

Mängd alternativ till A/G och A/A

Tabell 4. Värderingskriterier och effektmått över flygplanens Integrerade utbildningssystem.

3.5 Militär nytta
För att utvärdera de olika flygplanen med hänsyn till att utöka dess militära nytta är
värderingskriterierna och effektmåtten ställda utifrån de Grundläggande förmågornas
tillämpning.
3.5.1 De grundläggande förmågorna
De grundläggande förmågorna är en del av Försvarsmaktens doktrin. De ska betraktas som en
tankemodell över förmågor och funktioner för att nå effekt vid insats. De är ständigt
närvarande vid stridssituationer men varierar i betydelse över tiden. De är uppdelade i
kategorierna Ledning, Verkan, Skydd, Uthållighet, Underrättelse/ Information och
Rörlighet.38 Till denna studie är förmågorna Verkan, Skydd och Rörelse utvalda för att
förenkla värderingsprocessen då det endast är flygplanen som system som utvärderas.

Bild 3. Utvisande de grundläggande förmågorna.39

Försvarsmakten. (2013-09-12) Swedish Air Force requirements for future pilot training – DRAFT. Sid. 32-35.
Försvarsmakten. (2005) Doktrin för luftoperationer. Försvarsmakten, Stockholm. Sid. 73-81.
39
Försvarsmakten. (2005) Doktrin för gemensamma operationer. Försvarsmakten, Stockholm. Sid. 61.
37
38
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3.5.2 Verkan
”Verkan syftar till sådan effekt av insats att motståndarens förmåga och
vilja till fortsatt strid reduceras så att eget och överordnat mål kan
uppnås.”40
Flygstridskrafternas verkansförmåga har sitt ursprung ur två faktorer. Då flygstridskrafterna
har god räckvidd och rörlighet kan de snabbt nå mål över stora ytor. Det andra är att målen
kan vara av olika karaktär, luft, sjö och mark.41
Utifrån värderingskriteriet Verkan är det intressant att skildra vilken typ av beväpning som
systemet möjligen kan bära och mot vilka mål det kan verka mot.
3.5.3 Rörlighet
”Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga
resurser i tid och rum så att eget och överordnat mål kan uppnås.”42
Rörligheten för flygstridskrafterna är dess främsta vapen och tillgång som medger stora
möjligheter att täcka stora ytor och på så vis vara ett ständigt hot mot eventuell fiende. 43 Av
den orsaken är det intressant att värdera huruvida respektive systems kapacitet är beträffande
rörlighet.
Värderingskriterierna och effektmått beträffande rörlighet är desamma som visas i tabell 1,
det vill säga Generell prestanda. Dock kommer de analyseras med utgångspunkt i Rörlighet
som krigsmateriel istället för utbildningsplattform.
3.5.4 Skydd
”Skydd syftar till att, genom såväl tekniska som taktiska, passiva och
aktiva åtgärder, skapa förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och
möjligheter till verkan, så att eget och överordnat mål kan uppnås.”44
Skydd omfattar de åtgärder som vidtas för att enskilda förband eller enheter ska undgå att bli
upptäckta eller bekämpade. Av den anledningen är det av yttersta vikt att vare sig det gäller en
enhet eller en soldat skall samtliga ha en organiserad skyddsförmåga. Dessutom påverkas
förmågan att lösa uppgift vid insats då inte tillräckligt gott skydd kan uppnås.45 Det som
primärt kännetecknas som hot för flygplan generellt är fientliga jaktflygplan och fientligt
luftvärn i det fall då flygplanen inte är stationerade på marken.
Värderingskriterier om hur gott de olika systemens skydd är går att värdera utifrån
Skyddslöken. Den berör hur taktiska och tekniska anpassningar kan göras för att uppnå skydd

Försvarsmakten. (2005) Doktrin för luftoperationer. Försvarsmakten, Stockholm. Sid. 76-78.
Ibid. Sid. 76.
42
Ibid. Sid. 78.
43
Ibid. Sid. 78.
44
Ibid. Sid. 79.
45
Ibid. Sid. 79.
40
41
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på olika nivåer.46 I detta fall ska inte modellen ses som ytterligare en teori tillämpad i studien,
utom endast som en grund för generering av värderingskriterier.

Bild 4. Skyddslöken, illustrativ skildring av skydd på olika nivåer.47

3.6 Reliabilitet och validitet
För att studien Möjlig efterträdare till skolflygplan SK 60 ska hålla vetenskaplig standard
krävs det att den till dess helhet är intersubjektivt testbar, det vill säga att någon annan ska
kunna göra om studien med samma metod och nå liknande resultat.48
Evaluering av respektive system är gjorda av testflygare ur Försvarsmaktens Flygskola med
god reliabilitet.49
Värderingskriterier och effektmått är gjorda efter rapporterna och testpiloternas
bedömanden. Således kan effektmåtten anses som mindre reliabla då det inte i alla lägen
handlar om siffror och data samt att det är en subjektiv bedömning av piloten.50

4 Empiri
4.1 Alternativgenerering
Globalt finns mängder av företag inom flyg- och försvarsindustrin som skulle kunna erbjuda
Flygvapnet ett skolflygplan. Därför är det för studien avgörande att i första hand vända sig till
experter för att se vilka studier som tidigare genomförts och som tidigare nämnt är det i
synnerhet Försvarsmaktens Flygskola som genomfört evaluering av skolflyg.
Efter dialog med Mj Michael Rosenquist, ställföreträdande chef Flygskolan, presenterades
en mängd flygplan som varit inblandade vid testflygningar. Det leder till att valet av system
Andersson, Kurt et. al. (2009) Lärobok i Militärteknik, vol 4: Verkan och skydd. Försvarshögskolan,
Stockholm. Sid. 15.
47
Ibid. Sid. 15.
48
Thurén, Torsten. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB, Malmö. Sid. 33-34.
49
Ibid. Sid. 26-27
50
Ibid. Sid. 26-27
46
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underlättas då Försvarsmakten redan genomfört en evaluering av ett antal system. De system
som blivit evaluerade till och med 2014-04-14 är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aero L-159 Alka
BAE systems Hawk mk 128
BAE systems Hawk mk 120
BAE systems Hawk mk 51
Beechcraft T-6C Texan II
Embraer EMB 314 Super Tocano
Grob G120TP
Pilatus PC-21
Pilatus PC-7

Med hänsyn till att det gjorts evalueringsrapporter på respektive flygplan från Flygskolan,
finns det inte att blanda in flera alternativ vid alternativgenereringsprocessen. Tillika bidrar
det med en jämn subjektivitet att utgå från rapporter gjorda av en och samma enhet.

4.2 Alternativkonkretisering
Utifrån den ställda problemformuleringen och dess värderingskriterier skulle samtliga av de
evaluerade flygplanen kunna vara lämpliga som ersättare. Tidigt avgränsades studien till två
system att värdera, vilket simplifierade alternativkonkretiseringen.
För att skildra huruvida lämpligt respektive system är att agera skolflyg och hur stor
möjlighet till ökad militär nytta systemet kan erbjuda, är genom att välja två system som är
tämligen olika till dess utformning.51 Något som också är av intresse är huruvida Sveriges
försvarsindustri haft tidigare affärer med de utländska industrierna i och med att
motköpsaffär52 kan föreligga.
Efter lättare datainhämtning rörande respektive flygplanssystem valdes slutligen Hawk mk
120 samt Pilatus PC-21 ut för vidare analys. Flygplanen kan ses som varandras extremer vad
det beträffar skolflygplan på avancerad nivå.
PC-21 är ett enmotorigt turbopropflygplan utvecklat för att erbjuda kostnadseffektiv
pilotutbildning. till Flygvapen världen över utan hänsyn till vilket stridsflygplan nationen
använder.53 Sverige och SAAB har även tidigare haft relationer med Schweiz, vilket land PC21 tillverkas i, beträffande en möjlig JAS-affär efter en folkomröstning som kommer infinna
sig den 16 maj 2014. Det kan i teorin leda till möjlig motköpsaffär där det svenska flygvapnet
kan stå som kund till Pilatus.54
Hawk mk 120 tillverkas av BAE systems är ett avancerat skolflygplan med turbojetframdrivning tillverkat främst i Storbritannien och används av det sydafrikanska flygvapnet
som utbildningsplattform för deras JAS 39 Gripen C/D. Flygplanet har även förmågan att bära
vapenlast, vilken PC-21 saknar. BAE Hawk ett är system som återfinns globalt och används
av en mängd olika nationers flygvapen.55

Försvarsmakten. (2007) Handbok i studiemetodik. Försvarsmakten, Stockholm. Sid. 45-48.
Benämning på i huvudsak internationella affärsuppgörelser där betalning sker i varor och inte kontanter.
53
Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 1.
54
http://www.dn.se/ekonomi/jas-gripen-till-schweiz-aven-vid-ett-nej/
55
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120.
51
52
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4.3 BAE Systems Hawk mk 120
BAE Hawk är ett avancerat jetskolflygplan som introducerades under 1970-talets första hälft.
Systemet har genomgått åtskilliga uppgraderingar under dess livslängd. Flygplanet används
av sammanlagt 21 flygvapen världen över med drygt 1000 enheter sålda sen dess
introduktion. Hawk mk 120 är en variant av Hawk-systemet som anskaffades av det
sydafrikanska flygvapnet under 00-talet.56 Denna variant är enbart 10 % lik den första
generationens Hawkflygplan då den är utrustad med nya vingar, främre och centrala delar av
flygkroppen samt styrfenor. Tillika är dess utmattningsliv utökat med faktor 4.57
Det afrikanska flygvapnet stridsflyg består av JAS 39 Gripen version C/D vilket medför att
Hawk mk 120 erbjuder en lättare övergång för piloterna. Cockpiten är till det yttersta
anpassad för att replikera presentationen och funktionerna i den cockpit som återfinns i
Gripen C/D. Hawk mk 120 används för pilotutbildning på avancerad nivå.58

Bild 5. Sydafrikansk Hawk mk 12059

4.3.1 Swedish Air Force Staff Requirements for Basic Fixed-Wing Frying Training
Betygsättningen och bedömningen av Hawk mk 120 är gjord med hjälp av Swedish Air Force
Staff Requirements for Basic Fixed-Wing Flying training, vilket är den fastställda
kravspecifikationen av Swedish Air Force requirements for future pilot training som tidigare
nämnts under uppsatsen. Det är en bedömningsmall med nivåerna ”Ja”, ”Delvis” och ”Nej”
om huruvida flygplanet uppfyller kraven.60 Dock är dokumentet hemligt och av den
anledningen har inte resultaten inte behandlas i denna uppsats. Effektuppskattning och
värdering har istället gjorts genom den generella evalueringen skildrad i flygskolans
rapporter.61

http://www.baesystems.com/enhancedarticle/BAES_160643/hawk-advanced-jet-trainer
Air International. (2013-01) The aviation world in 2013. Sid. 87-88.
58
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid.9.
59
http://www.saairforce.co.za/the-airforce/aircraft/40/hawk-mk-120
60
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid. 5.
61
Ibid. Sid. 5.
56
57
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4.4 Pilatus Aircraft PC-21
Pilatus PC-21 är ett enmotorigt turbopropplan som är utvecklat som skolflygplan på
avancerad nivå. Den är till grunden en utveckling av det äldre flygplanet PC-7 även då det i
dagsläget inte går att finna många likheter. Flygplanet implementerades 2008 och är hittills
beställt av 5 olika flygvapen.62 En av de fundamentala idéerna med Pilatus PC-21 konceptet är
att erbjuda kostnadseffektiv pilotutbildning till Flygvapen världen över utan hänsyn till vilket
stridsflygplan de använder. Detta då cockpiten, enligt Pilatus Aircraft, förhållandevis enkelt
kan modifieras till köparens alternativ. 63

Bild 6. Schweizisk PC-21.64

4.4.1 Test Rating Scale
Det underlag som i synnerhet används vid datainsamling rörande Pilatus PC-21 är rapporten
gjord av Flygskolan tidigt i februari 2009.65 Den metod som användes för att utvärdera och
gradera PC-21s olika funktioner är i det här fallet en skattningsskala som kallas SAAB Test
Level Rating (TLR) scale66 som är en variant av den ursprungliga Cooper-Harper rating
scale. Skattningsskalan består av en uppsättning olika kriterier som används för att testpiloter
ska kunna utvärdera de flygkvaliteter flygplanet har. Skalan går från 1-10 där 1 anger de bästa
flygegenskaperna och 10 de värsta. 67

http://www.pilatus-aircraft.com/#39
Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 9.
64
http://www.airforce-technology.com/projects/pc_21/
65
Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 1.
66
Ibid. Sid. 5.
67
Cooper, George E. & Harper, Robert P. (1969) The use of pilot rating in the evaluation of aircraft handling
qualities. USAF test pilot school, California.
62
63
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Levels

Labels

Meaning

Level 1

Excellent

Exceeds all
Operational use
requirements
and expectations

Operational

1

Good

Fulfils
Operational use
requirements
and expectations

Operational

2

Adequate

Meets basic
Operational use but
requirements
can be optimized
and expectations

Operational

3

Usable

Do not fully
meet
requirements or
expectations

Can be improved

Qualifying test

4

Strenuous

High workload
that demands
special training

Improvements should Qualifying test
be made or the
behavior should be
described

5

Difficult

Difficult to use

Significant
Qualifying test
improvements should
be made or the
behavior shall be
described

6

Restrain

Restrained use

Must be improved or
the usage restricted

Development test

7

Useless

Can hardly be
used

Significant
improvements must
be made or the usage
restricted

Development test

8

Unusable

Cannot be used,
not test worthy

Must be changed or
the usage restricted

None

9

Dangerous

Unusable,
dangerous and
not airworthy

New design
demanded

None

10

Satisfactory for
operational use

Level 2
Unsatisfactory
for operational
use

Level 3
Not acceptable

Not airworthy

Recommendation

Highest
recommended
use

Grade

Tabell förevisande SAAB test level rating scale68

4.5 Kostnadsbedömning
Vid systemanalys är kostnadsaspekten i många fall av intresse. I studien är omkostnader för
respektive system avgränsat med hänsyn till att endast inriktas mot vilket system som ger
mest effekt ur de två scenariona oberoende av kostnaden. Detta främst av anledningen att det
är svårt att specificera en klotkostnad för respektive system, det vill säga summan av
systemets alla investeringar och driftkostnader genom systemets totala livslängd.69 I stället
görs det ett antagande om att Pilatus PC-21 är billigare i allmänhet än Hawk mk 120. Detta
främst på grund av de ingångsvärdena som Pilatus presenterat om att leverera ett så
kostnadseffektivt system som möjligt.
Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 5.
Axberg, Stefan et. al. (2013) Lärobok i Militärteknik, vol 9: Teori och metod. Försvarshögskolan, Stockholm.
Sid. 77.
68
69
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4.6 Effektuppskattning
Effektuppskattningen av de båda flygplanen görs utifrån två huvudkategorier. Den första är
Utbildningsplattform, där respektive flygplan värderas utifrån värderingskriterierna med
samma rubrik för att visa hur väl respektive flygplan kan fungera som utbildningsplattform.
Den andra kategorin är Militär nytta, där respektive system granskas utifrån perspektivet
om ökad militär nytta samt hur effektiva respektive system är som krigsmateriel. Analys av
data som finns presenterad under effektuppskattning sker under Analys.
Det är endast PC-21 som blivit evaluerad med hjälp av TLR, följaktligen finns bedömning
enligt den modellen endast presenterat för PC-21.
Vidare följer empiri om respektive flygplans egenskaper i de olika scenariona. För att se
sammanvägning systemen mellan, se rubrik 5 Analys/ resultat.

4.7 Utbildningsplattform
4.7.1 Generell prestanda PC-21 & Hawk mk 120
I tabellen nedan presenteras värderingskriterier och effektmått rörande respektive flygplans
prestanda i ett scenario utbildningsplattform.
Värderingskriterier

PC-2170

Hawk mk 12071

Tomvikt

2280kg

4460kg

Vikt, max startvikt

3100kg

9100kg

Stighastighet havsnivå,
max

4250 ft./min

9300 ft./min

Hastighet, max (Vmo)

370kn

550kn

Hastighet, max (Mmo)

M 0,72

M 0,82

Horisontal hastighet
(Vh), max havsnivå

323kn

okänd

Horisontal hastighet
(Vh), max 10000 ft.

337kn

okänd

Stallhastighet (Vs), ren

92kn

125kn

Stallhastighet (Vso),
landning

81kn

105kn

Flyghöjd, max

25000ft

40000ft

G-belastning (Nz), max

+8g

+8g

G-belastning (Nz), min

– 4g

– 4g

Räckvidd

1333km72

2594km73

70

Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 8.
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid. 9-13.
72
Pilatus Aircraft. PC.21 The next generation trainer. Fact sheet. Sid. 2.
73
http://www.saairforce.co.za/the-airforce/aircraft/40/hawk-mk-120
71
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4.7.2 Handlingskvaliteter PC-21 och Hawk 120
I tabellen nedan presenteras värderingskriterier och effektmått omfattande respektive
flygplans handlingskvaliteter i scenario utbildningsplattform. Effektuppskattningen för
respektive värderingskriterie bedöms och presenteras i skriftlig form.
Värderingskriterier Effektuppskattning
Taxning
PC-2174

Taxning endast med noshjulsstyrning ansågs inte helt möta
förväntningarna. Dock förbättrades taxningsegenskaperna med hjälp
av olika bromsningstekniker.
Handlingskvalitéerna rörande taxning bedöms enligt TLR 3, adekvat.

Taxning
Hawk 12075

Taxning med noshjulsstyrning bedömdes som lätt, även med avslagen
noshjulsstyrning ansågs taxningen som enkel med hjälp av växlande
bromsning.

Start och landning
PC-21

Mycket goda egenskaper under start. Approach och landning var lätt
att genomföra.
Handlingskvalitéerna rörande start och landning bedöms enligt TLR 3,
adekvat.

Start och landning
Hawk 120

Goda egenskaper under start. Approach och landning var lätt att
genomföra.

Normal flygning
PC-21

Mycket goda egenskaper genom hela spektret och gav
jetflygplansliknande känsla. Lätt att erhålla önskade värden så som
altitud, kurs, ”angle of bank” etc.
Hanteringskvalitéerna rörande normal flygning bedöms enligt TLR 3,
adekvat.

Normal flygning
Hawk 120

Mycket goda egenskaper genom hela spektret. Lätt att erhålla önskade
värden så som altitud kurs etc. Dock ett undantag, då följandet
av ”angle of bank”76 upplevdes som svårare då flygplanet är känsligt i
roll.

Konstflygning
PC-21

Mycket jämn att manövrera under konstflygning. Alla standard
manövrar kunde genomföras med hög noggrannhet. Stall och superstall var lätt att återhämta från.
Handlingskvalitéerna rörande konstflygning bedöms enligt TLR 3,
adekvat.

Konstflygning
Hawk 120

Lätt att manövrera under konstflygning. Alla standard manövrar kunde
genomföras med noggrannhet. Dock kunde vibrationer (buffeting77) på
mellan till hög nivå uppstå vid vissa manövrar, vilket upplevdes som
störande då stor del av pilotens medvetenhet ägnades till att flyga
flygplanet rent.

Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 15-16.
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid. 10-11.
76
Kurvtagningen flygplan gör lutande i luften.
77
Slumpmässiga, oregelbundna rörelser av planet eller av en av dess delar orsakade av turbulens i luftflödet.
74
75
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Formationsflygning
PC-21

Start i rote var lätt att genomföra samt konstflygsmanövrar i både
fram- och baksits.
Handlingskvalitéerna rörande start och landning bedöms enligt TLR 3,
adekvat.

Formationsflygning
Hawk 120

All formationsflygning genomfördes från baksits, flygningen
upplevdes som enkel att genomföra även konstflygsmanövrar.
Flygplanet svarande omedelbart på gaspådrag.

4.7.3 Cockpit PC-21 & Hawk 120
I tabellen nedan presenteras värderingskriterier och effektmått omfattande respektive
flygplans cockpit i scenario utbildningsplattform. Effektuppskattningen för respektive
värderingskriterie bedöms och presenteras i skriftlig form.
Värderingskriterier Prestandauppskattning
Säkerhet
PC-2178

Martin Baker Mk 16 raketstolar med 0/0-prestanda. Bältesanordningen
liknande den i JAS 39 Gripen med annan variant av benförankringar.
Huven hade sprickbildningssystem för utskjutning.

Säkerhet
Hawk 12079

Martin Baker Mk Z10LH med 0/0-prestanda. Bältesanordningen liknande
den i JAS 39 Gripen med annan variant av benförankringar.
Utskjutningshandtaget var av Gripen-modell. Huven hade
sprickbildningssystem för utskjutning. Flygplanet hade inga
återhämtningssystem.

Tandemkonfiguration JA
PC-21
Tandemkonfiguration JA
Hawk 120

Sikt
PC-21

Sikten var av tillfredställande grad från både bak- och framsits. I och med
att flygplanet var lågvingat uppstod en blind sektor dold av vingen, det
medförde att sikten kunde ifrågasättas vid flygning från baksits under
höjder av 200ft.
Sikten från cockpit bedömdes enligt TLR, 3, adekvat.

Sikt
Hawk 120

Sikten var av tillfredställande grad från både bak- och framsits. I och med
att flygplanet var lågvingat uppstod en blind sektor dold av vingen, vilket
inte upplevdes som störande då cockpit var belägen framför vingen. Sikten
från baksits bedömdes bättre än baksits på JAS 39D.

HOTAS
PC-21

Berättande bedömning av HOTAS saknas i rapport.
HOTAS bedömdes enligt TLR, 3, adekvat. En mer JAS-liknande hade
bedömts enligt TLR, 2, bra.

HOTAS
Hawk 120

HOTAS i Hawk 120 påminde mycket om det system som återfinns i JAS
39 Gripen. HOTAS bedömdes vara mycket bra.

78
79

Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 9-15.
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid. 13-22.
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Sidopaneler
PC-21

Höger sida: handskfack, kontroller för klimatsystem, uppdragsdata,
elektronik, varningspanel och parkeringsbroms.
Vänster sida: Misson Data Recorder med dockningsstation för Remote
Mass Memory, motorstart, HOTAS, trimpanel, landningsställ.
Sidopaneler bedömdes enligt TLR 3, adekvat. En mer JAS-liknande
utformning hade bedömts enligt TLR, 2, bra.

Sidopaneler
Hawk 120

Höger sida: Remsor/ facklor-dispenser, interna lampor, brytare för
kommunikation och navigationssystem, NVG-stuvningsytrymme och Data
Transfer Unit.
Vänster sida: HOTAS, kontroller och indikatorer för elektronik, hydraulik,
trim och motorstart.

Frontpanel
PC-2180

Glascockpit. Frontpanelen dominerades främst av tre stycken 6x8"
multifunktionsdisplayer där den centrerade Primary Flight Display visade
primära flygdata så som hastighet, vertikal hastighet, attityd, altitud och
riktning. De högra och vänstra multifunktionsdisplayerna användes för
tekniska system (bränsle, hydraulik, motor, el och miljö), taktiska system
(radar, electronic warfare, weapons, link) samt användes även för taktiska
funktioner och felvarningssystem. Head Up Display (HUD) var till storlek
och prestanda jämbördig med den som går att återfinna i JA 37 Viggen.
Frontpanel bedömdes enligt TLR 3, adekvat. En mer JAS-liknande
utformning hade bedömts enligt TLR, 2, bra.

Bilden förevisar frontpanel ur både fram- och baksits i Pilatus PC-21.81

Frontpanel
Glascockpit. Frontpanel dominerades av tre multifunktionsdispalyer där all
Hawk 12082 information kunde växlas mellan olika displayerna efter pilotens önskningar.
Displayerna som presenterade taktisk information var liknande med de som
återfinns i JAS 39 Gripen, den tekniska informationen presenterades enligt
BAW Hawk-standard. Radar, EW och länkdata var väldigt
bra ”Gripeniserade” och bedömdes vara väldigt värdefulla i ett utbildningsskede. HUD var till storlek och prestanda jämbördig med den som återfinns i
JA 37 Viggen. HUD var tillika ”Gripeniserad” och bedömdes som väldigt
värdefull i utbildningsskede.

80

Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 10-13.
Pilatus Aircraft. (2009) PC-21 Briefing. Powerpoint presentation.
82
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid. 14-18.
81
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Bilden förevisar frontpanel ur både fram(TV)- och baksits(TH) i Hawk mk 120.83

4.7.4 Integrerade utbildningssystem PC-21 & Hawk 120
Tabellen nedan skildrar de värderingskriterier och effektmått omfattande respektive flygplans
integrerade utbildningssystem i scenario utbildningsplattform. Effektuppskattningen för
respektive värderingskriterie bedöms och presenteras i skriftlig form.
Värderingskriterier Effektmått
Allmän utformning
PC-2184

PC-21 var utrustat med avancerade integrerade utbildningssystem som
möjliggjorde utbildning på en mycket realistisk nivå för piloten. Systemen
var utformade för A/A och A/G uppdrag mot simulerade eller skarpa mål.

Allmänt upplägg
Hawk mk 12085

De integrerade utbildningsystemen var tämligen omfattande och var
designmässigt sätt liknande de funktioner som återfinns i Gripen C/D.

Radarsimulation
PC-21

Syntetisk radar var kopia av den som finns i F-18 C/D. Upplevdes fungera
likt riktig radar. Möjlighet att låsa på simulerade eller ”riktiga” mål.
Utrustad med radarvarningsindikator som indikerade då flygplanet var sökt
eller på-låst av radar.
De syntetiska radarfunktionen bedömdes enligt TLR, 3, adekvat och
radarvarningssystemet till TLR, 4, användbar. System mer liknande JAS
C/D hade bedömts till TLR, 2, bra.

Radarsimulation
Hawk mk 120

Navigation- och vapensystemet försedde flygplanet med god
radarsimuleringsförmåga.
Delar av användandet av radarfunktionen var densamma som i JAS C/D,
även ¾ stridsinställningar på radaravläsningen var desamma som i JAS
C/D.

Vapen
PC-21

PC-21 kan skräddarsys för att ”bära”, då det endast är
simulerade, ”samtliga” vapen.
Vapenfunktionen bedömdes enligt TLR, 3, adekvat. System mer liknande
JAS C/D hade bedömts enligt TLR, 2, bra.

83

Ibid. Sid. 14.
Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 16-18.
85
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid. 7-9.
84
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Vapen
Hawk mk 120

Hawk mk 120 har kapacitet till att bära/ släppa/ avfyra följande
vapensystem både simulerat och skarpt:
 Mk 81 120kg multi-målbomb. (x5)
 12,5kg övningsbomb.
 Lätta bomber, balk med fyra 12,5kg övningsbomb styck. (x5)
 590liters fälltank. (x2)
 30mm ADEN Kanon (x1)
 Vicon 601E spaningskapsel. (x1)
 SECAPEM bogserat mål. (x1)
 Bagage pod. (x1)
Framtida vapensystem:
 Mk 82 250kg multimål-bomb.
 A-Darter IR missil

Motmedel
PC-21

System med generiska remsor och facklor.
Motmedelsfunktionen bedömdes enligt TLR, 3, adekvat. System mer
liknande JAS C/D hade bedömts enligt TLR, 2, bra.

Motmedel
Hawk mk 120

System med generiska remsor och facklor med möjlighet att fälla skarpa.

4.8 Militär Nytta
4.8.1 Verkan
Pilatus PC-21
Pilatus PC-21 är ett flygplan utvecklat för att vara ett billigt alternativ till avancerade
utbildningsflygplan. Flygplanets vapensystem är endast av virtuell karaktär och inte skarp.86
Dock påstår Pilatus Aircraft att 4 balkar kan monteras under vingarna samt en balk under
flygplanskroppen. Totalt erbjuds då en lastkapacitet på 1150kg av A/G vapen för att kunna få
flygplanet att verka i rum med hög grad av luftrumskontroll på nivå av luftherravälde eller
luftöverlägsenhet.87
Hawk mk 120
BAE systems Hawk används av flertalet nationer i olika varianter. Flygplanet används inte
endast som utbildningsplattform utan även som attack och lätt jaktflygplan. Flygplanet är
utrustat med 5 balkar, vilket möjliggör stor variation i beväpning. Totalt har det en
lastkapacitet på 3,085kg av bomber/ robotar.88 Den kan bli utrustad med följande system:
 30mm ADEN kanon. Revolverkanon som även användes till SK 60 lätt attack.89
 A/A robotar av typ AIM-132 ASRAAM eller AIM-9 SideWinder.
 Bomber av olika modeller typ Mk 81 och Mk 82.90
86

Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 3.
http://www.airforce-technology.com/projects/pc_21/
88
https://militaryperiscope-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/trainer/w0002657.html
89
https://militaryperiscope-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/trainer/w0002158.html
90
https://militaryperiscope-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/trainer/w0002657.html
87
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4.8.2 Rörlighet PC-21 vs. Hawk mk 120
Tabellen nedan är identisk med värderingskriterier och effektmått för prestanda, då flygplanet
värderas utifrån samma faktorer.
Värderingskriterier

PC-2191

Hawk mk 12092

Tomvikt

2280kg

4460kg

Vikt, max startvikt

3100kg

9100kg

Stighastighet havsnivå,
max

4250 ft./min

9300 ft./min

Hastighet, max (Vmo)

370kn

550kt

Hastighet, max (Mmo)

M 0,72

M 0,82

Horisontal hastighet
(Vh), max havsnivå

323kn

okänd

Horisontal hastighet
(Vh), max 10000 ft.

337kn

okänd

Stallhastighet (Vs), ren

92kn

125kn

Stallhastighet (Vso),
landning

81kn

105kn

Flyghöjd, max

25000ft

40000ft

G-belastning (Nz), max

+8g

+8g

G-belastning (Nz), min

– 4g

– 4g

Räckvidd

1333km93

2594km94

4.8.3 Skydd
Effektuppskattning ur kategorin grundläggande förmågan Skydd där ”skyddslöken” varit
grund till värderingskriterier och effektmått. Åtgärderna är baserade på de hot ett
stridsflygplan kan tänkas möta.
Nivå
Reducera rest verkan
PC-2195
Reducera rest verkan
Hawk mk 12096

Åtgärd
Raketstol med 0/0-prestanda för att rädda piloten/ piloterna.
Raketstol med 0/0-prestanda för att rädda piloten/ piloterna.

91

Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21. Sid. 8.
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120. Sid. 9-13.
93
Pilatus Aircraft. PC.21 The next generation trainer. Fact sheet. Sid. 2.
94
http://www.saairforce.co.za/the-airforce/aircraft/40/hawk-mk-120
95
Försvarsmakten. (2009-04-03) Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21.
96
Försvarsmakten. (2012-06-18) Evaluation report of BAE Hawk Mk 120.
92
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Förhindra verkan
PC-21
Förhindra verkan
Hawk mk 120
Förhindra träff
PC-21
Förhindra träff
Hawk mk 120
Aktiv hotinformation
PC-21
Aktiv hotinformation
Hawk mk 120
Förhindra upptäckt
PC-21
Förhindra upptäckt
Hawk mk 120
Egen bekämpning
PC-21
Egen bekämpning
Hawk mk 120
Politiska, strategiska
och operative beslut.
PC-21 & Hawk mk
120

Okänd.
Okänd.
Taktiserande med flygplanets rörlighet.
Taktiserande med flygplanets rörlighet.
Flygplanet kan utrustas med remsor och facklor.
Elektronisk radarvarnare finns, dock endast ur utbildningssyfte.
Utrustad med elektronisk radarvarnare.
Saknar signaturreducerande åtgärder.
Saknar signaturreducerande åtgärder.
Ännu ospecificerat. Flygplanet har hittills inte beväpnats med
skarpa vapensystem.
Flygplanet klassas även som markattack och lätt jaktflygplan. Kan
beväpnas med 30mm kanon samt jaktrobotar för A/A-verkan.
Bomber av modell Mk 81 och mk 82 för A/G-verkan.
Inte värderad.

5 Analys/Resultat
För att sammanväga flygplanen utifrån frågeställningen krävs två scenario. Dels hur väl
skolflygplanen ställer sig i förhållande till de värderingskriterierna gjorda för
utbildningsplattform, alltså i ett scenario där flygplanet används i fredstid som en
utbildningsplattform och ingår i Försvarsmaktens produktion.
Det andra scenariot är då respektive flygplan även skulle klassas som krigsmateriel och
ingå i ett krigsförband likt de nuvarande stridsflygdivisionerna och på så vis få ökad militär
nytta likt det tidigare nämnda systemet B3LA.

5.1 Sammanvägning av PC-21 & Hawk mk 120 i scenario Utbildningsplattform
5.1.1 Prestanda
Utifrån värderingskriterierna och effektuppskattningen av utbildningsplattformen vad det
beträffar dess prestanda, analyseras och jämförs respektive system mot varandra.
Inledningsvis ställdes ett par krav utifrån dokumentet Swedish Air Force requirements for
future pilot training, som berör plattformens generella prestandakrav. Båda flygplanen
uppfyller samtliga ställda krav. Utifrån empirin går det att utläsa att PC-21 har en max
flyghöjd på 25000 fot och en stighastighet på 4250fot/ minut i jämförelse med Hawk mk 120
som har en max flyghöjd på 40 000fot och en stighöjd på 9300fot/ minut. Räckvidden
flygplanen mellan skiljer sig avsevärt då PC-21 har en räckvidd på 1333km och Hawk mk 120
28
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har en räckvidd på 2594km. PC-21 maximala flyghöjd är endast det minimikrav som ställs
utifrån kravspecifikationen. Respektive maxhastighet skiljer sig även markant från PC-21,
370 knop, och Hawk mk 120, 550 knop.
Det som resulterar i det största för- och nackdelar för respektive flygplan vid scenariot
utbildningsplattform är faktumet att det tar längre tid för PC-21 att komma till
övningsområden. Tillika förkortas uthålligheten för flygplanet under övningar. Detta på grund
av den långsammare hastigheten och kortare räckvidden, vilket är ett problem som även
rapporten redogör för.97 Samtliga övriga prestanda är av bättre karaktär på Hawk mk 120 än
på Pilatus PC-21.
Där av värderas Hawk mk 120 som det bättre alternativet ur kategorin Prestanda.
5.1.2 Handlingskvalitéer
Utifrån flygplanens handlingskvalitéer är det svårt att bedöma vilket som levererar högst
effekt. Förhoppningen innan empirin och analysen var att det i rapporterna skulle vara något
som markant särskilde de båda systemen åt. Så är dock inte fallet så och de båda
plattformarna är förhållandevis lika om vad det går att utläsa från respektive rapport. PC-21
har blivit värderad enligt TLR till nivå 3, adekvat. Någon TLR värdering på Hawk mk 120
gjordes inte under testflygningen och är inte angiven i rapporten. Sammanfattningsvis påstår
skribenten att flygplanens handlingskvalitéer för att vara utbildningsplattform och ersättare
för SK 60 anses som jämbördiga med den enda skillnaden att Hawk mk 120 har allmänt bättre
prestanda vilket medger en något annorlunda flygning.
5.1.3 Cockpit
Både PC-21 och Hawk mk 120 är utrustade med Martin Baker raketstolar med 0/0-prestanda.
Det innebär att säkerheten kommer uppgå från SK 60 systemet i vilket fall då SK 60 har
katapultstolar som kräver viss höjd och hastighet för säker utskjutning.98 Båda flygplanen har
tandemkonfiguration mellan pilot och elev vilket tar bort instruktörens förmåga att visuellt
studera elevens beteende och handlingar. Dock kommer det ge ännu en förberedelse till
inskolning i JAS Gripen-systemet då tandemsits är en mer stridsflygsliknande miljö.99
Sikten ut från cockpit bedöms som bättre från Hawk mk 120 jämfört med PC-21, då
cockpiten var bättre placerad i förhållande till flygplanskroppen och vingarna.
Enligt Pilatus Aircraft ska flygplanet kunna modifieras till den typ som kunden beställer till
en tid av 6-12 månader. I det fall då PC-21 provflögs hade det en cockpit med instrumentering
liknande de schweiziska F-18 C/D. Layouten av instrumenteringen på de båda flygplanen
skiljer sig väldigt lite, då båda är utrustade med liknande grundläggande instrument. Dock är
instrumenteringen och HOTAS på Hawk mk 120 utvecklad för att likna Gripen C/D i största
möjliga mån. Hur instrumenteringen i en PC-21 med Gripenkonfiguration skulle se ut går det
endast att spekulera i. Tillika framgår det ur Flygskolans rapport rörande PC-2,1 att om
frontpanelerna, sidopanelerna och HOTAS varit av mer Gripen-liknande karaktär hade TLRvärderingen höjts från 3 till 2, det vill säga från ”adekvat” till ”bra”.100
I vilket fall skulle en modern typ av cockpit, likt PC-21 eller Hawk mk 120, öka
pilotelevens förberedelse för att flyga JAS 39 C/D. Detta på grund av den analoga
instrumenteringen som idag finns i SK 60.101
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Då denna värdering görs från rapporter på faktiska system tas det ingen hänsyn till vad PC21 skulle kunna vara med Gripen-konfiguration. Därför får Hawk mk 120 ses som det bättre
alternativet ur kategorin cockpit då den anses vara mer likartad en JAS Gripen C/D än vad
PC-21 i evaluerad modell är.
5.1.4 Integrerade utbildningssystem
Utifrån empirin går det att utläsa att vare sig valet skulle falla på PC-21 eller Hawk mk 120
hade det resulterat i att möjligheten att öva ett taktiskt uppträdande hade ökat markant, då SK
60 i dagsläget inte har i närheten av den utrustning som moderna skolflygplan har rörande
integrerade utbildningssystem. Även då effektmåtten i empirin är något olika förklarade håller
båda flygplanen en hög standard inom kategorin. Den stora skillnaden är att Hawk mk 120
kan bära skarp last i form av övningsammunition av olika varianter. Utbildningssystemen i
Hawk mk 120 är även till stor del utformade likt de som återfinns i JAS 39 Gripen C/D. I
värderingen gjord av Flygskolan värderas PC-21 integrerade utbildningsystem något lägre
jämfört med vad de skulle gjort ifall de var ”Gripeniserade”. Till PC-21 försvar hävdar Pilatus
Aircraft att flygplanet är möjligt att modifieras efter kundens val inom en period av 6-12
månader. Vilken nivå de utbildningssystemen skulle värderats till går det endast att spekulera
i och där av kommer värderingen falla utifrån den plattform som testflögs då
evalueringsrapporten skrevs.
Utan hänsyn till vad PC-21 skulle kunna vara med Gripen-konfiguration värderas Hawk mk
120 som bättre alternativ i kategorin integrerade utbildningsystem.

5.2 Sammanvägning av PC-21 & Hawk mk 120 i scenario Militär nytta
5.2.1 Verkan
Möjligheterna till att uppnå verkan skiljer sig markant flygplanen mellan utifrån de uppgifter
som hittills skildrats på respektive system. Det enda som framgår beträffande PC-21s
möjlighet till verkan, är att det kan gå att montera lastbärande balk under vingarna samt
flygkroppen.102 Således spekuleras det inte i vad för typ av last flygplanet kan tänkas bära
eller mot vilka mål det kan verka.
Möjligheterna till verkan för Hawk mk 120 skiljer sig väsentligt från PC-21. Systemet har
varit operativt sedan 1970-talet och åtskilliga versioner har uppdaterats av utbildning-,
markattack- och lätt jaktflygplan. Hawk mk 120 har förmågan att verka med hög noggrannhet
mot både mark- och luftmål.103 Därför värderas Hawk mk 120 högre än PC-21 ur förmågan
verkan.
5.2.2 Rörlighet
Rörlighet för flygvapnet syftar i synnerhet till att kunna röra sig snabbt och över stora ytor.104
Därför jämförs respektive flygplan utifrån samma kriterier som de generella prestanda som
tidigare presenterats. Då Hawk mk 120 har bättre effektmått än PC-21 i samtliga kategorier
bedöms det som bättre ur förmågan Rörlighet.

http://www.airforce-technology.com/projects/pc_21/
https://militaryperiscope-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/weapons/aircraft/trainer/w0002657.html
104
Försvarsmakten. (2005) Doktrin för luftoperationer. Försvarsmakten, Stockholm Sid. 78.
102
103

30

Försvarshögskolan
OP 11-14 Militärteknisk profil
Kd. Rasmus Bystedt

5.2.3 Skydd
Det primära hot ett flygplan kan tänkas möta i luften är fientliga jaktflygplan och fientligt
luftvärn. Utifrån det är respektive värderingskriterier och effektmått gjorda med skyddslöken
som grund och båda plattformarna värderas förhållandevis lika ur de flesta kriterier. Eftersom
flygplanen i synnerhet är utvecklade för utbildning och inte som krigsmateriel, har de inte
samtliga av de avancerade skyddssystem som vanligt stridsflyg kan ha. Dock kan Hawk mk
120 utrustas med motmedel så som remsor, facklor och A/A-vapen. Facklorna erbjuder
flygplanet ett skydd mot träff då IR-signalen från facklorna kan vilseleda fientliga robotar.
Remsorna fungerar på liknande sätt men skyddar istället mot robotar med radar.105
Skydd i form av rörelse är en av flygvapnets och i synnerhet stridsflygens främsta
egenskap. Då det rent konkret går att urskilja vissa fördelar med Hawk mk 120, värderas det
som ett bättre alternativ ut förmågan skydd.

5.3 Osäkerhetshantering
Värderingarna av respektive flygplan är gjorda efter det som gått att utläsa från de olika
evalueringsrapporterna. De två rapporter som legat till grund för empiri och analys i
uppsatsen är Evaluation report of Pilatus Aircraft Ltd PC-21 och Evaluation report of BAE
Hawk Mk 120 skrivna av Flygskolan. Flygplanen i rapporterna är värderade enligt olika
skalor: SAAB Test Level Rating (TLR) scale respektive Swedish Air Force Staff Requirements
for Basic Fixed-Wing Flying training. Båda flygplanen är värderade utifrån snarlika
kategorier men bedömningsmodellerna ser olika ut. Det kan resultera i att studien förlorar en
ringa mängd reliabilitet i skedet ”sammanvägning”.

5.4 Resultat
Nedan visas en sammanfattning utifrån de kategorierna som värderats samt vilket system som
anses var det bättre alternativet. I det fall då båda system är ikryssade är det svårt att se
skillnad och systemen anses som jämbördiga. Vidare följer en SWOT-analys där respektive
systems egenskaper presenteras.
Kategori
Prestanda
Handlingskvalitéer
Cockpit
Integrerade utbildningssystem
Verkan
Rörlighet
Skydd

PC-21
X

Hawk
X
X
X
X
X
X
X

Tabell visar resultatsammanfattning.
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Stockholm.
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5.5 SWOT-analys
Utifrån alternativvärderingen sammanfattas respektive system genom SWOT106-analys där en
överskådlig redogörelse över flygplanens för-, nackdelar, hot och möjligheter presenteras för
respektive flygplan. Det som går att identifiera som Styrkor är exempelvis något som varit
utslagsgivande under alternativvärderingen eller kan anses som en framgångsfaktor vid
uppgiftslösande i respektive scenario. Svagheter identifieras utifrån respektive flygplans
kritiska sårbarheter. Möjligheter kan exempelvis vara hur systemet kan nyttjas för att ge god
effekt mot motståndarens sårbara punkter eller hur utformningen i cockpit kan modifieras.
Hot identifieras utifrån fientligt agerande men även från politiska, ekonomiska, sociala och
tekniska aspekter.107
SWOT-analysen nedan beskriver de olika egenskaper som identifierats för respektive system
både vad det beträffar systemet som utbildningsplattform och krigsmateriel.
STYRKOR
SVAGHETER
PC-21
Hawk mk 120
PC-21
Hawk 120
0/0-prestanda.
Billigt system.

MÖJLIGHETER
PC-21
Cockpit kan skräddarsys
till JAS 39 C/D layout
på 6-12 månader.
Lastbalkar.

0/0-prestanda.
Väl beprövat system.
Cockpit.
Integreradeutbildningssystem.
Prestanda.

Hawk mk 120
Skarp A/A + A/Gbeväpning.
Skarpa facklor.

Prestanda.
Signaturanpassning.

Signaturanpassning.

HOT
PC-21

Hawk mk 120

Fi. Lv.
Fi. Stridsflyg.

Fi. Lv.
Fi. Stridsflyg.

5.6 Resultatdiskussion
Utifrån resultaten står Hawk mk 120 som bästa alternativ vare sig det skulle vara som renodlat
skolflygplan eller som skolflygplan med krigsuppgift. Det är den bedömning som gjorts då
kostnaden för respektive system inte varit en påverkande faktor under effektuppskattningen.
Det enda som har gjorts är ett antagande om att Hawk mk 120 är dyrare.
Utifrån scenariot Utbildningsplattform var respektive system förhållandevis lika varandra,
förutom i kategorin generell prestanda. Där var Hawk mk 120 överlägsen PC-21 i samtliga
kategorier. Dock var det som föll avgörandet i flertalet av värderingarna det faktum att Hawk
mk 120 var utvecklat för att vara ett inledande och utbildande steg till JAS 39 Gripen. PC-21
var modifierad likt F-18 C/D under den provflygning som genomfördes då
evalueringsrapporten skrevs.
106
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Pilatus Aircraft hävdar att PC-21 ska kunna skräddarsys till den utformning kunden så önskar
under en period av 6-12 månader. Om denna modifiering hade varit gjord som en svensk
prototyp under testflygningen skulle förmodligen evalueringen av systemet sett annorlunda ut.
Då med antagandet att PC-21 är mycket billigare system och att dess cockpit och integrerade
utbildningssystem var av liknande utformning som i Hawk mk 120, skulle det antagligen
ansetts som ett bättre alternativ då kostnadsaspekten skulle vara av större tyngd.
Det andra scenariot berörde huruvida respektive system är lämpligt som framtida ersättare till
SK 60 samt erbjuda förmågan att leverera verkan och på så vis utöka den militära nyttan. Vad
det beträffar möjlighet till verkan skiljer sig de olika systemen markant åt. Det påstås kunna
monteras 4 balkar under vingarna på PC-21 med en möjlighet till att bära en vapenlast på upp
till 1150kg. Hur den uppsättningen skulle se ut går det endast att spekulera i och är i
förhållande till Hawk mk 120 ringa då det flygplanet har en lastkapacitet på upp till 3085kg
och olika uppsättningar bomber. Denna aspekt skildrar bäst Hawk mk 120 bättre möjlighet till
att använda dels som utbildningsplattform men även för att utföra krigsuppgifter.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att utifrån denna systemanalys som gjorts där
kostnaden inte varit en faktor och där störst effekt efterfrågats, står Hawk mk 120 som bäst
alternativ för både utbildning och krigsuppgifter.
I det fall då kostnadsaspekten tillämpats i större utsträckning, skulle möjligen annat resultat
erhållits. Utifrån empirin och analysen rörande Pilatus PC-21 går det att åskådliggöra att
systemet värderas i de flesta fall till nivå 3 enligt TLR, det vill säga att systemet anses
adekvat. Något som efterfrågas ifrån flygskolan är en mer ”Gripeniserad” version än den som
testflögs. Möjligen skulle det kunna lösas då Försvarsmakten beställt flygplanet och Pilatus
Aircraft hade designat det efter Flygvapnets behov. I det fallet skulle flygplanet möjligen ha
värderats till TLR nivå 2, vilket innebär bra. Även då det inte bedömts till TLR 2, skulle
fortfarande systemet vara adekvat, det vill säga att det håller måttet.
I allmänhet påstås JAS 39 Gripen vara lättfluget av Försvarsmaktens stridspiloter. Utifrån
det går det att ifrågasätta huruvida nödvändigt det är att anskaffa ett avancerat skolflygplan då
slutprodukten är enkel att hantera. I det fallet är det kanske lämpligare att använda sig av en
enklare skolflygsplattform för att genomföra grundläggande flygutbildning. Vakuumet mellan
skolflygplan och JAS 39 Gripen skulle istället kunna ersättas av avancerade simulatorer för att
förbereda piloten för kommande utbildning. Kostnadsmässigt sett skulle utbildningsprocessen
förmodligen bli billigare och frågan om ett avancerat skolflygplan skulle inte längre vara
essentiellt. Ur det scenariot skulle Pilatus PC-21 och även enklare skolflygplan ses som ytterst
lämpligt.
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6 Slutsatser och svar på frågeställningen
Frågeställningen för studien var följande:
•
•

Utifrån valda alternativ och ur ett militärtekniskt perspektiv, vilket flygplan är mest
lämpligt som ersättare för SK 60 och som utbildningsplattform för framtida piloter?
Till vilken grad kan spektret över militär nytta utökas på utbildningsplattformen?

Utifrån systemanalysen över de två flygplanen går det att se olika utfall rörande vilket system
som är lämpligast att anskaffa. I det fall då Försvarsmakten frågar efter ett flygplan som dels
ska kunna stå som utbildningsplattform samt kunna lösa krigsuppgifter är Hawk mk 120 det
lämpligare alternativet då det särskiljer sig helt från PC-21 i verkansgrad vad det beträffar
möjlighet till jakt och attack. I det andra scenariot där flygplanet endast ska verka som
utbildningsplattform kan valet av system variera beroende på ingångsvärden. I det fall då
Försvarsmakten frågar efter ett flygplan som har så stora likheter som möjligt med JAS 39
Gripen och prestandamässigt kan likställas med ett lätt jaktflygplan, är även i det fall Hawk
mk 120 det bättre alternativet om kostnaden inte mäts mot uteffekten.
Om det istället efterfrågas en utbildningsplattform på enkel- istället för på avancerad nivå
kan valet möjligen se annorlunda ut. Det påstås att JAS 39 Gripen är ett lättfluget flygplan
vilket även skulle kunna betyda att någon avancerad utbildningsplattform inte krävs.
Nivåskillnaden som skulle uppstå mellan ett enkelt skolflygplan och JAS 39 Gripen skulle
möjligen kunna ersättas med avancerade simulatorer. I det scenariot behövs inte ett avancerat
skolflygplan och ett billigare och enklare flygplan, likt PC-21 eller motsvarande, är i det fallet
lämpligare om kostnadsaspekten fått högre tyngd i bedömningen.

6.1 Fortsatt forskning
Denna studie har endast utgått från vad respektive flygplan som system kan leverera ur två
scenario. De ena scenariot kräver ett renodlat skolflygplan på avancerad nivå. Det andra hur
systemet även skulle kunna få ökad militär nytta genom att använda det som krigsmateriel
med uppdragstyper som attack och jakt.
I studien har utbildningssystem som exempelvis simulatorer som inledande utbildning för
flygplanen inte berörts och där av inte blivit värderade i studien. Det kan då vara intressant
och se ifall simulatorerna för kommande JAS 39 Gripen E eller liknande system är på en så
hög nivå att något avancerat skolflygplan inte krävs, utom att simulatorerna istället är så pass
utvecklade att endast en plattform för grundläggande flygutbildning är nödvändig.
En annan aspekt som är intressant att validera är huruvida mycket mer det kommer kosta att
ha ett skolflygplan som krigsmateriel. I studien har det endast nämnt att det kommer bli
dyrare i och med att drifttider m.m. förkortas då det räknas som krigsmateriel.
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