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ABSTRACT: 

Since the beginning of the 20th century air power has been seen as an offensive instrument in 

warfare. During the Cold War, Sweden had one of the largest air forces in the world despite a 

clearly defensive strategy. Today's Swedish Air Force has been reformed since the Cold War and 

there are uncertainties about how this has changed the use of air power. 

 

The purpose of this study is to investigate what changes occurred in the Swedish Air Force related 

to offensive and defensive use of air power. This is illustrated by examining and comparing the 

use of air power in the Air Force during the Cold War and today. The study is based on the 

theories of air power and illustrates the use of air power from multiple perspectives in order to 

provide as broad picture of the Air Force as possible.  

 

The results demonstrate that a change has occurred where air forces moved more towards working 

together with other forces over a broader range of applications than during the Cold War. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Luftmaktsteoretiker har under hela 1900-talet sett flygstridskrafter som ett offensivt 

instrument. Guilio Douhet beskrev redan 1921 vikten av luftherravälde och förordade 

bombflygets fördelar som ett anfall vilket var omöjligt att försvara sig mot.1 Douhets tankar 

har spridits över världen och han anses idag som en av pionjärerna inom luftmakt. Även 

teoretiken John A Warden betonar den offensiva luftmaktens fördelar i luftkriget.2 Robert A 

Pape beskriver in sin bok Bombing To Win (1996)  luftstridskrafternas nyttjande grundat på 

krig under 1900-talet och kritiserar där tidigare teorier. Även Pape har dock ett väldigt 

aggressivt synsätt på nyttjande av flygstridskrafterna som grundar sig i bombning av en 

motståndares militära förmågor.3  

 

Den svenska Försvarsmakten var under det kalla kriget inriktad efter en marginaldoktrin som 

gick ut på att en eventuell angripare skulle kunna mötas med sådant motstånd att denne inte 

ansåg det lönt att anfalla. Detta gällde även flygstridskrafterna som var utformade för att 

defensivt kunna försvara svenskt territorium. Under 1900- talets slut och 2000-talets början 

har den svenska säkerhetspolitiken markant förändrats och gått från alliansfrihet i syfte att 

stabilisera säkerhetsläget i närområdet till att skapa inflytande genom internationellt 

samarbete. Den svenska Försvarsmakten har med grund i detta gjort en stor omställning och 

gått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar på mindre än 15år. Det svenska flygvapnet 

har involverats i försvarstranformeringen och nyttjandet av flygstridskrafterna har gått från att 

försvara Sveriges gränser till att nyttjas som en expeditionär förmåga. Att värna om Sveriges 

territoriella gränser och suveränitet är dock fortfarande en av huvuduppgifterna. Detta ställer 

krav på flygvapnet i form av interoperabilitet med andra länder och förmåga att lösa en stor 

mängd olika uppgifter i alla konfliktskalor.4  

 

Det finns anledning att anta att den tekniska utvecklingen och omställningen från nationellt 

försvar till insatsförsvar har förändrat synen på hur flygvapnet ska användas. Christian F. 

Anrig har undersökt hur europeiska flygvapen förändrats sedan det kalla kriget och belyser 

                                                      
1 Meilinger, Phillip S. Giulio Douhet and modern war, Comparative Strategy, nr12:3 1993, 321-338, DOI: 
10.1080/01495939308402933 (Hämtad. 2015-05-22),s.324 
2 Warden, John A., The air campaign: planning for combat, [rev.] uppl., toExcel, San Jose, 1998, s.21-23 
3 Pape, Robert Anthony, Bombing to win: air power and coercion in war..: Cornell University Press, Ithaca, N.Y, 
1996, s.69-79 
4 Försvarsmakten, OPD: Operativ doktrin 2014, Försvarsmakten, Stockholm, 2014, s.46-47 
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bland annat den svenska utvecklingen. Han styrker att det svenska flygvapnet har 

transformerats och gjorts mer internationellt användbart. Bland annat genom att anpassa sig 

till anglosaxiskt tänkande och NATO anpassning.5 Om transformationen förändrat synen på 

offensiv och defensiv luftmakt är dock oklart i tidigare forskning. Denna uppsats utgår från 

teorier om luftmakt och undersöker hur synen på nyttjandet av svenska flygstridskrafter 

förändrats sedan det kalla kriget. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förändringar som har skett i det svenska 

flygvapnet kopplat till offensiv och defensiv användning av flygstridskrafterna. Genom detta 

bidrar uppsatsen till en ökad förståelse för hur den svenska försvarstransformationen påverkat 

nyttjandet av flygstridskrafterna och det doktrinära tänkandet.  

 

Frågeställningen för uppsatsen blir således: 

 Hur har synen på nyttjande av de svenska flygstridskrafterna förändrats sedan det kalla 

kriget?  

 

För att svara på den övergripande frågeställningen har denne brutits ner i två delfrågor som 

berör hur flygstridskrafternas nyttjats i offensivt- respektive defensivt syfte under de valda 

tidsperioderna.  Detta ger i sin tur möjlighet att besvara den sista delfrågan som ställs i syfte 

att kunna visa på de faktiska förändringarna som skett mellan dessa perioder.  

 

Frågeställningen bryts ner i följande delfrågor: 

 Hur var flygstridskrafter tänkta att användas i offensivt och defensivt syfte under 

perioden 1958-1966? 

 Hur var flygstridskrafter tänkta att användas i offensivt och defensivt syfte under 

perioden 2004 till 2014? 

 Vilka likheter och skillnader finns i användandet av luftmakt mellan dessa perioder? 

 

Frågeställningen besvaras utifrån ett analysramverk som bygger på teorier och tidigare 

forskning om luftmakt.  

                                                      
5 Anrig, Christian F., The quest for relevant air power: continental European responses to the air power challenges 

of the post-Cold War era, Extended edition, Military Studies Press, Saffron Walden, 2012, s.313 
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningsmaterialet under det kalla kriget begränsas till perioden 1958-1966. Denna 

avgränsning görs med hänsyn till att göra det tillgängliga undersökningsmaterialet hanterbart i 

förhållande till arbetets storlek. Perioden under 1950- och 1960-talet kan anses vara ett 

uppbyggnadsskede för det moderna flygvapnet och kan ge förståelse även för senare delar av 

kriget.6 Det var även i slutet av denna period som flygvapnet var som störst och perioden ger 

därför en rättsinnig bild av flygvapnets användande under det kalla kriget. 

 

Insatsförsvaret kom att växa fram i Sverige under 2000-talet. Införandet av organisation 2004 

innebar slutet för invasionsförsvaret och en fullständig inriktning mot ett insatsförsvar.7 För 

att kunna studera de efterföljande förändringarna i luftstridskrafterna avgränsas tidsperioden 

som undersöks från 2004 till 2014. 

 

Sverige hade under det kalla kriget inget utvecklat kärnvapenprogram även om man 

diskuterade kärnvapenfrågan i flera år under det kalla kriget.8 Användande av eventuella 

kärnvapen behandlas inte i denna uppsats. Det föreliggande kärnvapenhotet under kalla kriget 

berörs dock i den mån det fått följder för utformningen av flygvapnet. Arbetet berör ej heller 

eventuella hemliga överenskommelser med NATO under det kalla kriget då detta inte är 

möjligt att studera med tanke på omfattningen av detta arbete.   

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har i stor utsträckning behandlat flygets användande och utveckling både i 

ett internationellt perspektiv och specifikt för det svenska flygvapnet. Dock är utbudet av 

forskning som behandlar den svenska doktrinutvecklingen kring användande av luftmakt 

begränsad. 

 

Stephen Budiansky resumerar i boken Air Power hur luftmakt har utvecklats under 1900-talet. 

Boken fokuserar på stora förändringsskeden och skildrar den revolution som införandet av 

flyget utgjort för krigföringen.9 Martin van Creveld beskriver i Age of Air Power 

                                                      
6 Pettersson, Tommy, Med invasionen i sikte: flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966, 

Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Stockholm, 2009, s.12 
7 Agrell, Wilhelm, Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, Atlantis, 
Stockholm, 2010, s.168 
8 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.122-123 
9 Budiansky, Stephen, Air power: the men, machines, and ideas that revolutionized war, from Kitty Hawk to Gulf 
War II, Viking, New York, 2004, s.ix 
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luftmaktshistorien utifrån en evolutionär ansats och ställer sig frågan om flygstridskrafterna 

nått sin storhetstid och bör ersättas.10 

 

Vad gäller det svenska flygvapnet beskriver Erik Norberg i sin bok Flyg i beredskap- Det 

svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 1936-1942 (1971) om svensk luftdoktrinär 

utveckling. Enligt Norberg var Douhets tankar kända i Sverige11, även om Douhet inte fick 

genomslag i den svenska doktrinen.12 Norberg menar att den doktrin som Sverige valde under 

1930- och 1940-talet var att med bombflyg anfalla moståndarens flygbaser i syfte att 

förhindra fientligt insättande av bombflyg.13 

 

De svenska flygstridskrafterna under det kalla kriget har i stor utsträckning undersökts av 

forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK). Till detta bland annat Bertil 

Wennerholms bok Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i 

försvarsbesluten 1942-1958 (2006) som studerar utvecklingen i flygvapnet kopplat till 

materiel och internationella jämförelser. Wennerholms forskning visar på en 

doktrinförskjutning mot större satsningar på defensivt luftförsvar och attackförbandens 

förmåga till insats på djupet på bekostnad av samverkan med övriga stridskrafter. 

Wennerholm visar även på att prioriteringen av defensiva luftförsvarsuppgifter var starkare i 

jämförelse med andra länder under samma period.14 

 

Tommy Pettersson tar vid där Wennerholm slutar i boken Med invasionen i sikte: flygvapnets 

krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966 (2009). Pettersson kommer fram till 

att flygvapnet var utformat efter hotet om en sovjetisk invasion genom ett starkt flygvapen 

som utvecklades efter en egen linje.15  

 

Stefan Ring belyser i ett kapitel ur Daidalossyndromet (2005) som är utgiven av Jan 

Reuterdal behovet av en svensk doktrinutveckling för flygstridskrafter då den traditionellt 

anpassats till internationella doktriner.16 Ring menar att den allt mer närvarande 

                                                      
10 Van Creveld, Martin, The age of airpower, 1:a uppl., PublicAffairs, New York, 2011, s.ix 
11 Norberg, Erik, Flyg i beredskap: det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 1936-1942, Allmänna 
förlaget, Stockholm 1971, s.28 
12 Ibid, s.25 
13 Ibid, s.24-25 
14 Wennerholm, Bertil, Fjärde flygvapnet i världen?: doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 
1942-1958, Försvarshögskolan, Stockholm, 2006, s.153 
15 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.161 
16 Ring, Stefan, ”Behovet av doktrinutveckling”, i Reuterdahl, Jan (red.), Daidalossyndromet: om luftmakt 2005, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2006, s.152 
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internationella kontexten ställer andra krav på flygstridskrafterna än vad som användbart 

under det kalla kriget. Det är få delar av luftstridskrafterna som är anpassade för 

interoperabilitet med andra länder på det sättet som den förändrade omvärlden och 

övergången till ett insatsförsvar kräver.17 Sedan Ring skrivit detta 2005 har säkerhetsläget i 

världen försämrats och av förklarlig anledning belyses inte detta.  

 

Christian F Anrig skriver i: The Quest For Relevant Air Power: Continental European 

Responses to The Air Power Challenges of The Post-Cold War Era (2012) om den svenska 

luftmaktsutvecklingen. Enligt Anrig har det svenska flygvapnet kommit långt i anpassningen 

till ett internationellt försvar. Anrig belyser även att Sverige har nått ett storleksförhållande på 

sitt flygvapen som är kritisk för att kunna genomföra ett territoriellt försvar. För flygvapnet 

har tranformationen och den ökade användningen i internationell kontext gjort att fokus för 

flygvapnets skiftat från ett autonomt territorialförsvar till att verka mer som stöd för 

markoperationer.18 Vad gäller doktrinutveckling så hävdar Anrig att svensk luftmakt 

influerats av västerländskt och anglosaxiskt tänkande.19  

 

I sitt inträdesanförande till den Kungliga krigsvetenskapsakademin 2005 skriver 

överstelöjtnant Per Nilsson om flygstridskrafternas förändring. Detta anförande är inte i direkt 

mening att anse som tidigare forskning, men Nilssons bakgrund och kunskap om flygvapnet, 

samt behandlingsgraden på arbetet gör det ändå intressant att redovisa. Nilsson hävdar att ett 

tryggare Europa innebär att flygstridskrafterna bör inriktas mot att användas mer som ett 

offensivt redskap i internationella operationer.20 Han belyser även att flygvapnets begränsade 

resurser och antal innebär en lägre beredskap för nationell kris och konflikthantering.21 

1.5 Begrepp 

Offensiv luftmakt identifieras som Sveriges förmåga att anfalla en motståndare i syfte att 

påtvinga denne sin vilja genom att ta initiativ avseende tid, plats och/eller styrkor.22 Offensiv 

luftmakt kan antingen ske i ett skede där man vill uppnå en viss effekt hos en motståndare 

                                                      
17 Ring, ”Behovet av doktrinutveckling”, s.156-157 
18 Anrig, The quest for relevant air power, s.323-326   
19 Ibid, s.308 
20 Nilsson, Per, Flygstridskrafter i förändring, KKrVAHT, nr4 2005,< http://kkrva.se/wp-

content/uploads/Artiklar/054/kkrvaht_4_2005_3.pdf> (Hämtad. 2015-04-02), s.79 
21 Ibid, s.78 
22 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014,s.63 
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som gjort förnärmanden inom andra områden, eller som ett motanfall efter ett inledande 

luftanfall av en angripare. 

 

Defensiv luftmakt urskiljs som förmågan att genom luftstridskrafter kunna motverka ett 

angrepp av en motståndare genom att skapa bättre förutsättningar avseende tid, plats och 

styrkor.23 Detta kan både vara ett angrepp som sker med luftstridskrafter, eller andra delar av 

militärt tvångsmedel som används i syfte att påverka Sverige. 

 

2. Teori 

2.1 Sammanfattning teori 

Denna uppsats tar utgångspunkt i tre teorier om luftmakt. Den första är SPOT-anfall som 

Shaun Clarke utvecklar i sin bok Strategy Air strikes in Small Nations (2001). Den andra är 

John Wardens Luftöverlägsenhet – Konceptet och den tredje Defensiva operationer som 

beskrivs i The Air Campaign: Planning for Combat (1998). Teorierna har valts utifrån att det 

ger möjlighet att förklara förändringarna av det luftstrategiska tänkandet i Sverige utifrån 

offensivt och defensivt perspektiv. Inledningsvis redogörs för Shaun Clarkes teori som lyfter 

fram ett koncept för hur en liten nation genom asymmetrisk krigföring kan genomföra 

strategiskt offensiva luftoperationer. Därefter beskrivs med utgångspunkt i Wardens teorier 

synen på luftherravälde och hur luftherravälde uppnås. Teorin om luftherravälde används i 

denna uppsats för att analysera hur man i Sverige såg att luftherravälde över eget territorium 

skulle upprätthållas i defensivt syfte. Slutligen beskrivs de delar av John A. Wardens teorier 

som behandlar defensiv luftkrigföring. Problematiken med att använda flygstridskrafter i ett 

defensivt syfte tas upp och hur flygstridskrafter bör användas vid denna krigföring.  

2.2 Offensiv krigföring 

2.2.1 Små nationers strategiska luftanfall 

Shaun Clarke uttrycker att små nationer inte kan anamma stormaktstänk avseende luftmakt 

utan måste hitta sina egna vägar genom självständigt tänkande utifrån de egna 

förutsättningarna. Clarke hävdar att små nationer har möjlighet att genomföra strategiska 

                                                      
23 Ibid, s.64 
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luftanfall men detta måste ske utifrån de förutsättningar som råder i det specifika landet. För 

detta förespråkar Clarke ett asymmetriskt förhållningssätt gentemot en motståndare.24 

  

Clarke anser att små nationer bör använda betvingande strategier för att uppnå sina 

luftstrategiska mål. En aktör kan enligt Clarke influera en annans beslutsfattande genom att ha 

tillgång till motståndarens miljö och deras logik. Detta sammanfattar problemet små nationer 

som överväger krig står inför. Utmaningen ligger i att göra fiendens målsättningar så 

kostsamma att denne inte längre anser det lönt att försätta strida.25 Resonemanget kan 

förklaras med att när kostnaden av ett angrep överstiger nyttan finns det inget värde i att 

fortsätta angreppet. Övertygelsen kan bygga antingen på att uppnå vinster eller att undvika 

förluster. Detta kallar Clarke för kostnads/nyttoanalysen och är utvecklad utifrån Pape: 

Bombing To Win (1996) men anpassad för att skildra en småstat vid anfall.26 För små nationer 

har offensiv luftmakt möjlighet att påverka kostnader av fortsatt angrepp och sannolikheten 

att dessa blir förverkligade. De möjliga kostnaderna motsvarar den verkliga förmågan en liten 

nation har att orsaka skada på en motståndare.27  

2.2.2 SPOT anfall 

Clarke beskriver hur små nationer bör genomföra strategiska luftanfall. Det krävs ett anpassat 

förhållningssätt som främjar små högeffektiva separata operationer. Operationer bör enligt 

Clarke inte syfta till att besegra en motståndare utan istället ha som målsättning att bidra till 

betvingande påtryckningar hos politiska beslutsfattare. Detta kallar Clarke för ett strategiskt 

övertalningsorienterat val av mål (Strategic Persuasion Oriented Targeting- SPOT). Det 

dominerande draget i SPOT- anfall är dess assymmetriska tankesätt. Clarke förespråkar här ett 

förhållningssätt som finner nya lösningar i sökandet efter fördelar i en luftkampanj då 

storleksförhållandena är ofördelaktiga. Detta blir oerhört viktigt man väljer ut mål för anfall. 

För att som en småstat nå och kunna påverka fiendens beslutfattare räcker det inte med att se 

till dennes militärmakt. Befolkning, styresskick och individuella betingelser som kan påverka 

maktposition eller välbefinnande bör undersökas.28   

 

Som tidigare nämnts betonar Clarke att grunden till att lyckas med denna typ av offensiva 

                                                      
24 Clarke, R. S. Shaun, Strategy, air strike and small nations, Repr., Aerospace Centre, RAAF Base Fairbairn, 

2001, s.135-137 
25 Ibid, s.113 
26 Ibid, s.113 
27 Ibid, s.114 
28 Ibid, s.136-138 
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småstatskrigföring ligger i det asymmetriska tankesättet och att aktivt försöka påverka en 

motståndare utifrån detta.29 För att lyckas krävs dock en trovärdig förmåga som gör det 

möjligt att uppnå denna effekt. Stor slagkraft är av betydelse för att lyckas med denna strategi. 

Clarke lyfter fram teknik som precisionsvapen, mörkerförmåga, lednings och 

beslutsstödsystem som viktiga faktorer som påverkar förmågan. Detta är inget som direkt 

skiljer sig från användandet av luftmakt i större stater mer än i den mån att precisionsvapen 

reducerar behovet av antalet bomber, vilket underlättar logistiska svårigheter med att kunna 

tillhandahålla nödvändig mängd ammunition. Precisionsvapen kan ge samma effekt men med 

mycket mindre antal.30  

 

Huruvida luftmakt ensamt kan avgöra krig har länge varit under debatt i USA och 

västvärlden. Detta anser dock Clarke inte vara något som är möjligt eller relevant för små 

nationer. För små stater behöver strategiska luftanfall inte anses ensamma kunna avgöra krig 

utan en integrerad strategi är fördelaktigt för att nå framgång. Framgång för luftmakt är 

således enligt Clarke beroende av integration och samverkan mellan operativ nivå och mellan 

stridskrafter.31 

2.3 Defensiv krigföring 

 
2.3.1 Luftherravälde 
John A. Warden förklarar luftherravälde som en nödvändighet för att vinna krig. 

Luftherravälde är så pass betydelsefullt att det kan ses som ett mål i sig för luftstridskrafter att 

uppnå detta, även om det är ett medel för att vinna kriget. Begreppet luftherravälde 

differentieras dock av Warden. Han menar att luftherravälde innebär att ha tillräcklig kontroll 

för att kunna genomföra operationer utan att vara allvarligt hotad och undgå allvarliga anfall 

från fienden.32  

Tre grundläggande faktorer har enligt Warden effekt på att uppnå luftherravälde i en 

operation.  Materiel personnel och position.33 

 Material innefattar flygfarkoster och landbaserade luftförsvarssystem. Till detta 

innefattas även produktionen, byggnader och komponenter för att bibehålla dessa 

operativa.  

                                                      
29 Ibid, s.141-142 
30 Ibid, s.168-170 
31 Ibid, s.99-103 
32 Warden, The air campaign, s.10 
33 Ibid, s.15 
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 Personal räknar Warden de som är högt utbildade i att bemanna flygfarkosterna och 

nyckelpersonal för att de skall kunna användas. Piloter och flygbesättning är de mest 

självklara i denna kategori.   

 Position inrymmer placeringen och sårbarheten av flygbaser, missilfält och dess 

infrastruktur. 

2.3.2 Defensiva operationer 

För att kunna analysera krigföring och relationen mellan de motstående luftstridskrafterna 

delar Warden in luftkrig i fem olika typfall. Det tredje typfallet definierar Warden som när 

ena motståndaren har möjlighet att slå mot den egna styrkan var denne önskar utan att den 

andra parten har mer än möjlighet att nå mer än fronten. Detta är den minst fördelaktiga läget 

för luftkrigföring och är det som mest överensstämmer med det utgångsläge en småstat finner 

sig i vid ett anfall.  

 

Typfall III klassificeras av Warden som en defensiv operation där det bästa utfallet av ett 

försvar är att inte förlora. Faran med defensiva operationer varierar med vad som skall 

försvaras. Det är lättare att försvara ett litet område där försvararen kan välja plats att möta 

fienden på och har möjlighet till internt understöd av egna enheter. Det svåraste att försvara är 

ett långsmalt område där understöd omöjliggörs och motståndaren kan välja att slå mot flera 

objekt samt välja tidpunkt för detta. Luftstridskrafterna måste koncentreras för att kunna möta 

fienden där man kan ha övertag. Att försvara allting överallt är enligt Warden inte möjligt.34 

Dispositionen av flygbaser är även viktig för försvararen. Det krävs mycket resurser för att slå 

ut en flygbas och om försvararen har många alternativa baser binder det upp mycket resurser 

av anfallaren att påverka dessa.35 

 

En viss fördel med att försvara är att motståndarens motivation för att anfalla och hans 

acceptans mot att ta förluster är lägre än för försvararen. Det är enligt Warden inte troligt att 

en anfallare kan tänka sig att spendera hela sin luftförmåga i ett anfall, medan det för en 

försvarare inte kan verka helt ologiskt att acceptera större förluster. Detta ger försvararen ett 

psykologiskt övertag som enligt Warden bör utnyttjas.36 

 

                                                      
34 Ibid, s.59-60 
35 Ibid, s.58 
36 Ibid, s.59 
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I ett försvar är det enda sättet att påverka en motståndare att slå mot dennes flygplan och 

piloter.37 Här poängterar Warden vikten av att åsamka motståndaren betydande förluster vid 

samlade tillfällen. En anfallare kommer att acceptera ett visst antal förluster, men om dessa 

kan styras till en kortare tidsperiod är chansen att motståndaren ser anfallet som lönlöst. Som 

ett exempel kan antas att en anfallande styrka har en förlust på en procent per dag under en 

tiodagarsperiod. Detta skulle kunna ses som en acceptabel förlust. Om motståndaren istället 

hade förlorat tio procent under en enda dag hade motståndaren med stor sannolikhet tänkt om 

i sin anfallsstrategi. Warden poängterar även vikten av att ha väl utbyggda stridslednings och 

luftbevakningssystem för att effektivt kunna leda ett adekvat försvar.38 

2.4 Relevans av vald teori 
Delar av Wardens teorier är kontroversiella och har kritiserats av bland annat Pape där han 

bland annat ifrågasätter Wardens tankar om att det är möjligt att skära av en motståndares 

ledarskap.39 Även Shaun Clarke kritiserar möjligheterna att använda Wardens teorier i små 

nationer då dessa inte har samma möjlighet att nå effekt till följd av begränsade resurser.40 

Wardens definition av luftherravälde anses dock relevant även för en småstat då Warden till 

skillnad från andra luftmaktsteoretiker differentierar begreppet i olika nivåer. Vad gäller 

Wardens teori om defensiva operationer kan denna antas ha relevans även för en småstat då 

typfall III utgår från ett ofördelaktigt läge där egna områden skall försvaras.  

 

Clarkes SPOT-teori har relevans i denna uppsats då den väl skildrar luftmakt från ett 

småstatsperspektiv samt visar på metoder hur små nationer skall kunna använda 

flygstridskrafter i ett offensivt syfte. 

 

3. Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Design  

Då ändamålet med studien varit att undersöka fenomenet flygstridskrafternas luftstrategiska 

förändringar har metoden fallstudie valts. Fallstudie är att föredra när frågor som hur och 

varför skall besvaras då den ger möjlighet till att studera valt fall djupgående. 

                                                      
37 Ibid, s.59 
38 Ibid, s.64 
39 Pape, Bombing to win, s.79-82 
40 Clarke, Strategy, air strike and small nations, s.76-77 
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Uppmärksamheten riktas mot de processer som ledde fram till resultaten och därför är 

fallstudier ett bra verktyg till att förklara varför vissa resultat kan uppstå.41 Vid små 

undersökningar, likt denna uppsats är även fallstudier fördelaktiga då de ger möjlighet att 

koncentrera på ett fåtal undersökningsområden.42  

 

Fallstudier innefattar dock vissa risker. Fallstudien är som mest känslig för kritik när det 

gäller trovärdigheten i de generaliseringar som görs i studien.43 Detta kräver att författaren 

öppet visar i vilken utsträckning valt fall liknar eller skiljer sig mot andra fall av samma typ. I 

denna undersökning är det inte möjligt att generalisera det svenska flygvapnets utveckling 

gentemot hur andra flygstridskrafter utvecklats då det är svårt att likställa de processer som 

har skett med andra fall. Studien ger istället en ökad förståelse för vad som skett i det svenska 

flygvapnet och hur detta har utvecklats. En generell problematik med fallstudier är även att 

det finns en svårighet i att välja en definierad avgränsning vilket skapar problem med att 

bestämma vilken empiri som skall användas.44 Då undersökningen inriktar sig på att förklara 

förändring över tid har det varit tvunget att avgränsa undersökningsmaterialet till två instick i 

det svenska flygvapnet. Motiveringen av vald period har redovisats under kapitel 1.3 

avgränsningar. 

 

I undersökningen har utgångspunkt tagits i flera olika teorier om luftmakt. Detta för att kunna 

analysera utvecklingen ur flera perspektiv och minimera risken att vinkla undersökningen på 

ett sådant sätt att den inte tar hänsyn till väsentliga parametrar. Två infallsvinklar har legat till 

grund för undersökningen. Offensiv luftkrigföring och defensiv luftkrigföring som förklarats i 

under kapitel 1.5.  

3.1.2 Insamling av data 

Insamlingen av data har i huvudsak skett genom djupgående textanalys. Den primära källan 

till empirin under det kalla kriget utgår från tidigare forskning om det svenska flygvapnet 

samt Överbefälhavarens tryckta uttalanden för försvarsmaktens utveckling. Utgångspunkt har 

tagits i forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK). För att undersöka dagens 

flygvapen har Försvarsmaktens doktriner och Försvarsmaktens perspektivplaner nyttjats. En 

                                                      
41 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.61-62 
42 Ibid, s.71 
43 Ibid, s.68 
44 Ibid, s.72 
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möjlig felkälla i metoden är att vald metod är beroende av undersökningsmaterialet. Om 

litteraturen som nyttjas är ofullständig, partisk eller inte berör hela undersökningsområdet kan 

väsentliga delar missas eller feltolkas. Då det finns en mängd data att tillgå i ämnet har det 

varit tvunget att göra ett urval för att göra materialet hanterbart och få arbetet att rymmas 

inom disponibel tidrymd. Robert Yin förespråkar att skapa en bild över urvalet av objekt som 

skall samlas in och se till att få en uppfattning i svårigheten att få tag på dessa objekt. Därefter 

bestäms om forskaren är tvungen att samla in material från hela spektrumet, eller om ett urval 

räcker. Då ett urval gjorts är det viktigt att definiera ramarna för urvalet så att inte en oönskad 

snedvridning av undersökningen uppstår.45 I denna uppsats har urval gjorts utifrån den 

avgränsning i undersökningsperiod som uppsatsen behandlar samt att urvalet är grundat på de 

forskningsfrågor som uppsatsen avser att besvara. Detta stärker att undersökt material är 

relevant för denna uppsats och risken att material bortsetts från har minimerats genom detta 

tillvägagångssätt.  

3.1.3 Analys av data 

Då en kvalitativ ansats har valts i uppsatsen präglas analysen av sökandet efter företeelser 

som ligger under ytan på det insamlade materialet. Den kvalitativa ansatsen ger möjlighet att 

betrakta fallet i sin kontext och hur saker hänger samman. I denna undersökning mynnar detta 

ut i att försöka förklara vilken förändring som har skett. Enligt Martyn Denscombe är 

undersökarens roll central vid konstruktionen av data i kvalitativa studier. Undersökarens 

bakgrund, värderingar och identitet har betydelse för hur data samlas in och tolkningen av 

dessa.46 I denna studie har undersökaren bakgrund från flygvapnet men har ingen större 

förförståelse eller erfarenhet av den luftstrategiska utvecklingen som betydande kan påverka 

undersökningen i en viss riktning. Arbetet har således förutsättningar för att genomföra en 

objektiv insamling, tolkning och analys av materialet. Den begränsade förförståelsen har 

bemötts med att analysramverket tagits fram med utgångspunkt i befintliga teorier och sedan 

strikt används i undersökningen vilket ytterligare förhindrar risken en snedvridning av 

undersökningen.   

3.2 Material och källkritik 

Då endast öppna källor har används finns det en risk att den bild av flygstridskrafterna som 

uppfattats inte är fullständig. Officiella uttalanden från Försvarsmakten kan lämna ute vissa 

                                                      
45 Yin, Robert K., Kvalitativ forskning från start till mål, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s.150-151 
46 Denscombe, Forskningshandboken, s.323 
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delar då det skulle kunna tolkas som en säkerhetsrisk att redovisa specifika tillvägagångssätt 

eller brister i den egna försvarsförmågan. Doktriner och perspektivplaner är även dokument 

som ger riktlinjer för framtida användande av stridskrafterna. Det innebär inte att det faktiska 

utfallet i Försvarsmakten till fullo stämmer överens med detta. Materialet anses dock ha hög 

trovärdighet i att beskriva hur man såg att flygstridskrafterna skulle utvecklas och användas. 

När det gäller undersökningen av det kalla kriget har Lennart Andersson och Tommy 

Pettersson studerat det hemliga krigsarkivet i sin forskning.47 Användandet av detta material 

stärker således till visso min undersökning då det ger en bredare bild av hur 

flygstridskrafterna var tänkta att användas under denna period. Det skapar dock en 

problematik i och med att materialet mellan perioderna skiljer sig åt. Detta har en negativ 

påverkan på jämförbarheten mellan de olika perioderna då de material jag använder från 

perioden 2004-2014 endast innefattar öppet material. 

3.3 Utformning av analysramverk 

En operationalisering innebär att de teoretiska grunderna tilldelas indikatorer för att göra de 

användbara att analysera och bearbeta material i studien. 48  I denna studie är indikatorerna 

utformade som frågor som är utgångspunkter för att möjliggöra insamling och bearbetning av 

materialet i undersökningen. Frågorna som redovisas nedan är grundade utifrån tidigare 

beskrivna teorier vilket ökar validiteten för uppsatsen.49 

 

Offensiv Defensiv 

Vilken effekt ville man uppnå med 

luftstridskrafterna? 

Vilka möjligheter hade flygvapnet att uppnå 

effekt mot en angripare? 

 

Hur skedde samverkan och integration 

mellan de olika vapengrenarna? 

Hur prioriterades försvaret för 

flygstridskrafterna?  

 

Hur såg man på betydelsen av 

precisionsbekämpning? 

 

Hur såg man på luftherravälde och dess 

betydelse? 

Hur såg man på förmåga till 

lägesuppföljning, lednings och beslutsstöd? 

Vilken infrastruktur avseende flygfält och 

basorganisationer var tillgänglig? 

 

 

                                                      
47Andersson, Lennart, ÖB:s klubba: flygvapnets attackeskader under kalla kriget, Svenskt militärhistoriskt 
bibliotek, Stockholm, 2010, s.289 och Pettersson, Med invasionen i sikte, s.16-17 
48 Esaiasson. Peter, Gilljam. Mikael, Oscarsson. Henrik och Wängnerud. Lena, Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 2:a [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2003, s.57 
49 Ibid, s.59 
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Kriterierna för offensiv luftmakt utgår från Shaun Clarkes SPOT- anfall som beskrivs i kapitel 

2. Som tidigare beskrivet förespråkar Clarke ett asymmetriskt förhållningssätt gentemot en 

motståndare, samt att betvingande påtryckningar bör användas för att påverka denne. Med 

utgångspunkt i detta undersöks vilken effekt man ville att luftstridskrafterna skulle uppnå. 

Förmågan att genomföra detta redogörs genom att undersöka den teknik som man hade till 

förfogande. Precisionsbekämpning, lägesuppföljning och lednings/beslutsstöd är avgörande 

faktorer som Clarke tar upp och därav undersöks synen på detta utifrån frågorna: Hur såg man 

på betydelsen av precisionsbekämpning och hur såg man på betydelsen av lägesuppföljning, 

lednings och beslutsstöd. Clarke belyser även vikten av samverkan mellan stridskrafter och en 

gemensam strategi vilket gör frågan hur skedde samverkan och integration mellan 

vapengrenarna relevant att undersöka. 

 

Den defensiva delen av ramverket utgår från John A. Wardens teorier om luftherravälde och 

defensiva operationer. Warden belyser luftherraväldet och dess betydelse för att uppnå effekt 

med luftstridskrafterna. Hur flygvapnet ser på luftherravälde och dess betydelse undersöks 

därför. De tre faktorerna Warden utgår (material personal och position) som beskrivs i kapitel 

2 ligger till grund för analysen av personal och infrastruktur avseende flygfält och 

basorganisationer. Valet att prioritera försvar vid vissa platser istället för över yta och 

förmågan till att göra detta som betydelsefulla för att lyckas med defensiva operationer enligt 

Warden. Hur försvar prioriterades, samt vilka möjligheter man hade att uppnå effekt mot en 

angripare undersöks därför. Faktorn hur försvar prioriterades syftar till att undersöka om 

flygstridskrafterna var tänkt att försvara över yta, eller vid vissa punkter.  

 

Delar av analysramverket har relevans för både offensiv och defensiv användning av 

luftstridskrafterna. Till exempel kan lägesuppföljning, lednings och beslutsstöd anses som 

relevant även i en defensiv kontext. Detta arbete analyserar dock endast luftstridskrafterna 

utifrån angivet analysramverk som är grundat på de beskrivna teorierna om luftmakt.   
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4. Empiri och analys  

I detta kapitel analyseras fallet utifrån de analysramverk som tidigare beskrivits. Inledningsvis 

redovisas svensk luftmakt under det kalla kriget och därefter luftmakt under perioden 2004-

2014. Redovisningen är uppdelad i offensiv och defensiv luftmakt för att kunna se skillnader 

och likheter mellan användandet i de olika avseendena.  

4.1 Svensk luftmakt under det kalla kriget 

Perioden 1958 till 1966 präglades den svenska Försvarsmakten helt av det potentiella kriget 

mellan stormakterna. Genom den neutralitetspolitik Sverige förde tillsammans med ett starkt 

inhemskt försvar skulle man klara sig från att automatiskt involveras i kriget. Om Sverige 

trots detta skulle angripas skulle man kunna försvara sig till dess att hjälp anlände och man 

räknade således med att det låg i NATOs intresse att bidra med detta stöd.50 För 

Försvarsmakten innebar detta att man skulle verka avskräckande mot en angripare med 

målsättningen att kunna möta, hejda och om möjligt slå en motståndare parallellt vid både en 

gräns och kustinvasion. Flygvapnet ansågs ha en betydande roll i detta under perioden och 

skulle trots Försvarsmaktens strategiskt defensiva inriktning offensivt kunna störa eventuella 

invasionsförberedelser.51 Försvarsmaktens avskräckande inriktning sammanfaller således 

även med Clarkes syn på betvingande strategier i den mån att man ansåg att det skulle vara så 

kostsamt som möjligt att anfalla Sverige. Clarkes asymmetriska förhållningssätt är dock inte 

närvarande. 

4.1.1 Offensiv användning 

Vilken effekt ville man uppnå med luftstridskrafterna? 

Under perioden föreföll två olika grader av beredskap före en allmän mobilisering av 

krigsmakten. För flygvapnet innebar detta betydande mobilisering i ett tidigt skede. Redan vid 

det lägre alternativet skulle stora delar av stridsledning, bas- och flygförband inom flygvapnet 

utgångsgrupperas. Detta syftade till att hinna förbereda flygstridskrafterna i god tid medan de 

övriga delarna av krigsorganisationen mobiliserades. Beredskapsläget kontrollerades 

månadsvis av flygstaben och kraven uppnådes näst intill uteslutande.52  

 

                                                      
50 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.26  
51 Ibid, s.53 
52 Ibid, s.89-90 
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Att flygvapnet var inriktad mot det inhemska försvaret och hur högt det prioriterades kan även 

uttydas genom oviljan att släppa prioriterad materiel till den då pågående konfliken i Kongo. 

Insatsen UN Fighter Squadron (F22) som tillfälligt sattes upp under åren 1961-1963 använde 

inledningsvis flygplan som utgått ur krigsorganisationen. Även chefer och de första 

flygförarna till insatsen var reservofficerare då chefen för flygvapnet var obenägen att släppa 

aktiv personal från huvuduppgiften. Efter insatsen var inte heller de erfarenheter som dragits 

efterfrågade i Sverige.53 

 

För flygvapnet så gav aktuell operationsorder flera riktlinjer om hur flygstridskrafterna skulle 

användas vid en invasion. Jaktförband skulle kunna ingripa mot flyg och luftlandsättning över 

stor yta. Attackflyget skulle främst nyttjas för att kunna ingripa mot en kustinvasion. 

Spaningsflyget hade till huvuduppgift att fastställa eventuella invasionsförberedelser och 

invasionsinriktning. Samtliga flygstridskrafter skulle snabbt kunna sättas in mot andra 

operationsområden än där de var utgrupperade vilket krävde stor rörlighet.54  

 

Attackflyget som bestod av den första eskadern E1 sågs som en av Försvarsmaktens mest 

slagkraftiga komponenter och ansågs ha en betydande roll under det kalla kriget.55 E1, även 

benämnd ÖBs: klubba var en strategisk reserv direkt underställd överbefälhavaren. E1 avsåg 

att användas vid ett inledande skede i kriget och framför allt vid ett fientligt 

överskeppningsskede. Attackflyget sågs till detta ha en förmåga att kunna användas avsevärt 

mycket mer kraftsamlat än andra delar av flyget. Chefen för den första eskadern E1 skrev 

1963 följande: ”Vi måste därför sätta in E1 hänsynslöst, vi måste slå hårt och vi måste slå 

snabbt så att vi hinner upprepa slagen. Vi måste sätta in största möjliga kraft från början. Icke 

spara för att ha kvar fpl och robotar senare. Då kan det vara för sent.”56 

 

Attackflyget var under 1960-talet var således till största delen fokuserat till att bekämpa 

sjömål över östersjön som en del av det defensiva försvaret vilket stämmer dåligt överens med 

Clarkes SPOT-teori. Hur långt utanför svensk kust denna uppgift kunde lösas 

dimensionerades av räckvidden på dåvarande stridsflygplanet Lansen. Maximal räckvidd för 

Lansen med uppträdande på låg höjd var 25-35 mil.57 Således begränsade och näst intill 

                                                      
53 Ibid, s.43 
54 Ibid, s.53 
55 Andersson, ÖB:s klubba, s.11 
56 CE 1, principer för E1 insättande fi kustinvasion, Krigsarkivet: Flygstabens centralexpedition, ink H skr 311 
(150), 23/1 1963,s.5, Citerad i: Pettersson, Med invasionen i sikte, s.91,(Originalets understrykning, Förf. anm.) 
57 Andersson, ÖB:s klubba, s.95 



Kd. Simon Sakari 2015-05-26  

OP 12-15 

19 
 

förhindrade detta ett insättande mot fastlandet bortom Östersjön.58 Attackflyget skulle 

utnyttjas maximalt under en överskeppning och sättas in så tidigt som möjligt för att tillfoga 

en angripare största möjliga förluster.59 Efter detta skede bedömdes detta attackflyg till stor 

del vara förverkat.60 Attackflygets inriktning mot östersjön kan även tydas i 

krigsplanläggningen från 1959. Av högst intresse var en invasion över Östersjön samtidigt 

som en invasion över Norrland och Danmark var sekundärt prioriterat.61 

 

Integration mellan vapengrenar 

Armén, flottan och flygvapnet var förhållandevis autonoma under perioden. Samverkan 

mellan de olika stridskrafterna skedde framför allt indirekt och man efterfrågade olika former 

av resurser. Av flygvapnet var markförsvar till flygbaserna efterfrågat från armén och från 

marinen önskade man radardata samt information om fientliga fartygs lokalisering. De andra 

stridskrafterna önskades av flygvapnet främst attackanfall och luftförsvarsorienteringar, men 

även flygspaning för att hjälpa egna förband.62 Under övningar var man i flygvapnet rädd för 

att flygstridskrafterna skulle felutnyttjas vilket skulle få konsekvenser på hur man såg att 

flygstridskrafterna skulle agera vid ett skarp läge. Bland annat kritiserade man starkt 

användandet som långskjutande artilleri och som stridsmålning för att skapa buller och göra 

övningar mer verklighetstrogna.63 Detta tyder på att man i flygvapnet var mån om att 

användas på det sätt som man själv ansågs vara det rätta. En viss motsträvighet mot att vara 

en del av manöverförbandens strid kan också tydas av att man inte såg det som angeläget att 

användas som substitut för artilleriet.  1958 gavs en allmän orientering om E1 där det 

framgick att direkt samverkan mellan armén, marinen och E1 inte längre var aktuell.64  Detta 

innebar att E1 utvecklades mer mot ett indirekt understöd vid samverkan med övriga 

stridskrafter. Huvudlinjen för flygvapnet var således att verka autonomt vilket inte är något 

som Clarke förespråkar.   

 

För flygvapnet var vådabekämpning ett aktuellt problem som man arbetade med att reducera. 

Med grund i detta utvecklades igenkänningssystem (IK-system) för flygvapnet under det kalla 

kriget och under undersökt period. Både landbaserade frågesystem inom stridsledning och 

                                                      
58 Ibid, s.76 
59 Ibid, s.95 
60 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.92 
61 Andersson, ÖB:s klubba, s.75 
62 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.111 
63 Andersson, ÖB:s klubba, s.64 
64 Ibid, s.65 
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senare inom luftvärnet samt luftburna frågesystem för jaktflyg och svarssystem på samtliga 

krigsflygplan.  Interoperabiliteten med marina enheter var dock begränsad och hade inte 

utvecklats i samma takt på grund av ekonomiska skäl.65 Bristerna i denna utrustning var tydlig 

för attackflyget som betonade risken att bli nedskjuten av det egna luftvärnet. I största mån 

försökte man därför undvika att flyga i luftförsvarade zoner.66 Detta var dock inte alltid 

praktiskt möjligt och Chefen för E1 lämnade därför i juni 1960 in en begäran om att pålitlig 

IK utrustning skulle införskaffas till attackflyget.67 

 

Precisionsbekämpning 

Som tidigare beskriver förespråkar Clarke hög precision vid operationer. Trots ett utbyggt 

svenskt bassystem, med upplag för drivmedel och ammunition var detta inte resurser man 

hade i överflöd. Ammunitionsförbrukningen vid ett angrepp var viktig att ta hänsyn till och 

man hade identifierat fördelarna med att med så liten ammunitionsinsats som möjligt uppnå 

verkan med flygstridskrafterna. Efter sammanställning av skarpövningar under 1960-1962 

bedömde man att 65 procent av anfallen med raketer eller bomber haft verkan mot 

trupptransportfartyg och 57 procent mot mindre landstigningsfarkoster. Detta resulterade i att 

man nyttjade två anfall mot ett mål för att säkerställa verkan.68  

 

Robot 04 användes under perioden för sjömålsbekämpning. Detta var i väst den första 

operativa sjömålsrobot med aktiv radarmålsökare som kunde fällas oavsett 

väderförhällanden.69 Roboten började serietillverkas 1958 och hade inledningsvis en del 

problem med målidentifieringen. Roboten utvecklades dock under 60-talet och ansågs därefter 

vara överlägsen alla andra robotar på marknaden.70 Detta tyder på att man hade en god 

förmåga till precisionsbekämpning av mål över östersjön. 

 

Förmåga till lägesuppföljning, lednings och beslutsstöd 

Stridledningssystemet och systemet för luftbevakning som var operativt 1958 betecknas Stril 

50. Systemet bestod av elva sektorer som alla innefattade varsin underjordisk 

luftförsvarscentral. De sensorer som nyttjades var från 40-talet och kom att kompletteras 

under perioden vilket näst intill fördubblade radarräckvidden. PS 08 var ett av radarsystemen 

                                                      
65 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.114 
66 Andersson, ÖB:s klubba, s.80 
67 Ibid, s.76 
68 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.64-65 
69 Ibid, s.65 
70 Andersson, ÖB:s klubba, s.259 
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man införde som markant bidrog till både ökad räckvidd och upplösning vilket gjorde att man 

kunde börja nyttja modern stridsledning av jaktflyg. Endast fyra stationer köptes dock in och 

placerades längs ost och sydkusten. Detta gjorde att man från svensk mark utan påverkan 

kunde identifiera flygplan vid den baltiska kusten.71 

 

Under slutet av undersökt period inleddes uppbyggnaden av ett nytt system. Stril 60 innebar 

ett införande av automatiserat system för luftbevakning med möjlighet till överföring av 

måldata mellan central insatsledning och stridsledning. Fyra underjordiska 

luftförsvarscentraler var planerat att byggas i östra och södra Sverige men av ekonomiska skäl 

kom endast två att byggas. En i Mälardalen och en i Skåne, vilka togs i drift 1964-1965. En 

prioritering av stridsledningssystemet till östra och södra delarna av landet kan således tolkas. 

4.1.2 Defensiv användning 

Möjligheter att uppnå effekt mot en angripare 

Luftförsvarstaktiken som användes innebar att jaktflyget skulle ha hög beredskap vilket även 

förespråkas av Warden. Målet var att möta en angripare innan den så kallade 

avvärjningslinjen som var en fiktiv linje där man strävade efter att senast ha bekämpat en 

angripare. För att detta skulle vara möjligt fanns en beslutslinje då order för start av eget 

jaktflyg måste ges. Med utgångspunkt i de förutsättningar man hade innebar detta att 

avvärjningslinjen i vissa fall inte var möjlig att lägga utanför egen kust trots att man strävade 

efter detta.72 Den luftoperativa defensiva förmågan under perioden består även av ett 

prioriterat och väl utvecklat luftförsvar i form av luftvärn, stridsledning och med fokus mot att 

möta snabba bombplan på hög höjd, samt luftlandsättningar.73 

 

Hur prioriterades försvaret för flygstridskrafterna?  

ÖB förklarade tydligt för att hela landet skulle försvaras74, För flygstridskrafterna har 

försvaret av Svealand och Götaland prioriterades högre än Norrland, vilket visar på en viss 

inriktning på att inte försvara över det Warden beskriver som ett långsmalt område. Detta kan 

ses genom bland annat utbyggnaden av Stril 60, flygförbandens utgångsgruppering och 

attackflygets uppgifter.75  

                                                      
71 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.71 
72 Ibid, s.74 
73 Ibid, s.81-84,161 
74 Försvarsmakten, ÖB 62: riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling, Försvarsstabens press- o. filmavd., 
Stockholm, 1962, s.15 
75 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.162 
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Synen på luftherravälde och dess betydelse 

Chefen för flygvapnet redogör 1967 för synen på luftarenan: ”Luftförsvarets effekt är 

avgörande för angriparens möjligheter att fullfölja en invasion. Markerad luftöverlägsenhet 

måste först erhållas. Detta är kostsamt och ökar segheten i vårt försvar.”76  

 

Betydelsen av överläge i luften ansågs således i likhet med Wardens tankar vara avgörande 

för att hindra en invasion. Flygstridskrafterna hade en avgörande roll i detta och då man under 

perioden hade ett väl utvecklat flygvapen som man såg skulle ge möjlighet att orsaka en 

angripare betydande förluster. Således ansåg man att en invasion av Sverige inte kan fullföljas 

utan att en motståndare vinner luftöverlägsenhet. Luftöverlägsenhet skulle även kunna nås 

lokalt eller temporärt.77 Flygvapnet hade en hög motivation och vilja att ta stora förluster. 

Man räknade med förluster på 15 procent per dygn där 5 procent förorsakades på marken och 

10 procent i luften. För att möta detta hade man ett förhållande på 1/1 mellan pilot och 

flygplan.78 

 

Infrastruktur avseende flygfält och basorganisationer  

Under 50-talet hade en ny basfilosofi diskuterats och 1958 utreddes de operativa och 

organisatoriska grunderna som var dimensionerande för basutvecklingen. Bakgrunden till 

utvecklingen var att användandet av kärnvapen hade gjort det fortifikatoriska skyddet på 

flygbaserna begränsat, samtidigt som man var tvungen att säkerställa högsta insatsförmåga 

med egna flygstridskrafter. Resultatet blev Bas 60, en modell med stor spridning av både 

basernas lokalisering och utformningen inom baserna som ligger väl i linje med det Warden 

förespråkar. Spridningen var dock kontroversiell och kritiserades av eskadercheferna för att 

de inte gav tillräckligt med skydd för konventionella vapen. 79 Chefen för E1 var även kritisk 

mot spridningen av flygbaser då detta skulle hota förmågan att sätta in hela attackflyget 

kraftsamlat och hävdade att basspridningen var anpassad till jaktflygets behov.80 Beslutet stod 

                                                      
76 Försvarsmakten, ÖB svaret 67: öppen version av överbefälhavarens svar till 1965 års försvarsutredning, 
Militärstabens tryckeri, Stockholm, 1967, s.52 
77 Andersson, ÖB:s klubba, s.77 
78 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.56 
79 Ibid, s.77 
80 Andersson, ÖB:s klubba, s.59-61 
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dock fast vid att kärnvapen skulle vara dimensionerande och då var spridning det enda valbara 

alternativet ur ekonomisk synpunkt.81 

 

Möjligheten att bygga reservvägbaser undersöktes även under perioden. Baserna skulle bestå 

av breddade vägsträckor dit förbandet kunde transportera sig om den ordinarie basen skulle 

bli utslagen. Utbyggnaden tog dock tid gällande både Bas 60 och reservbassystemet. 

Flygvapnet hade 57 huvudbaser 1964 och alla var inte fullt utbyggda. Av dessa var det endast 

sex baser som hade en användbar reservbas vid årets slut.82 

4.2 Svensk luftmakt 2004 till 2014 

Under perioden 2004- 2014 har en omfattande reformering av Försvarsmakten pågått. Stora 

delar av den gamla krigsorganisationen har avvecklats till förmån för internationellt gångbara 

stående förband med hög kompetens. I början av undersökt period var internationella 

uppgifter högt prioriterade och stod i fokus vilket krävde hög beredskap och omedelbar 

förmåga till väpnad strid.83 Ett stärkt säkerhetsläge i Europa var ett faktum och det sågs som 

osannolikt att ett väpnat angrepp mot Sverige skulle ske i närtid.84 Successivt under perioden 

har säkerhetsläget i välden förändrats och att man har börjat identifiera brister i 

Försvarsmaktens förmåga att möta hot som kan uppstå vid ett försämrats omvärldsläge.85  

4.2.1 Offensiv användning 

Vilken effekt ville man uppnå med luftstridskrafterna? 

Flygstridskrafterna har följt den gemensamma utvecklingen av Försvarsmakten under 

perioden och gått från att ha ett i huvudsak internationellt fokus till att allt mer återgå till en 

nationell kontext. Under början av perioden var syftet med luftoperationer att uppnå eller 

bestrida luftoperativ kontroll i ett område eller vid en tidpunkt. Luftoperativ kontroll syftade 

till att skapa förutsättningar för andra arenor eller för att uppnå mål för den gemensamma 

operationen. För att kunna uppnå luftoperativ kontroll skulle delar av luftrummet kunna 

övervakas och påverkas med bekämpningssystem.86  

 

                                                      
81 Pettersson, Med invasionen i sikte, s.77 
82 Ibid, s.78 
83 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, <http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/bu06_del2_bil4_perp.pdf>,(hämtad 2015-04-20), s.3 
84 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, s.8 
85 Ibid, s.9 
86 Försvarsmakten, DLuftO: Doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s.40 
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Verkansförmågan kan höjas genom parallella operationer där flera olika mål anfalls samtidigt, 

alternativt genom kraftsamling mot ett specifikt mål.87 Flygstridskrafterna bedöms även 

behöva ha möjlighet att stödja andra myndigheter. Särskilt med förmågan att kunna hävda 

restriktionsområden och skydda samhällsviktiga funktioner och anläggningar från 

asymmetriska luftangrepp likt det terrorangrepp som skedde mot World Trade Center 2001.88 

Till detta anses förmåga till precisionsbekämpning och icke-dödligt våld vara mycket viktig.89 

 

Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer 2005 beskriver att flygstridskrafternas egenskaper 

gör de mer lämpade för offensivt än defensivt uppträdande. Vid defensiva operationer tvingas 

parten till att ha hög beredskap över tid för att kunna reagera på motståndarens offensiva 

ageranden. Försvarsmakten beskriver dock en avvägning mellan offensivt och defensivt 

uppträdande bör göras utifrån försvarsdjup, täthet och förmågan hos det defensiva försvaret. 

Dessa faktorer tar inte hänsyn till inneboende politiska omständigheter. Grunden för 

flygstridskrafterna kan vara defensiv. Man betonar dock att en strategiskt defensiv inriktning 

inte behöver förhindra ett offensivt uppträdande på operationell eller taktisk nivå.90 Detta 

tolkas som att man ser en nytta av ett offensivt användande av flygstridskrafterna även vid en 

defensiv inriktning.   

 

I slutet av perioden tydliggörs allt mer att grunden för flygstridskrafternas verksamhet är att 

hävda Sveriges territoriella integritet i luften.91 Gemensamt med andra stridskrater skall 

flygstridkrafterna skapa en avhållande effekt på en motståndares vilja att anfalla Sverige. 

Flygförbanden dimensioneras då för att i huvudsak verka i Sverige och närområdet. 

Luftstridskrafter används i synnerhet till att kontrollera luftrummet, transport av materiel och 

personal, underrättelseinhämtning och bekämpning av mål på marken och ytan.92 Ett väpnat 

angrepp mot Sverige anses främst komma genom luften och över havet. Vid ett väpnat 

angrepp inriktas flygstridskrafterna mot att antingen etablera luftöverlägsenhet eller bestrida 

en motståndares möjlighet att upprätta luftherravälde.93 

 

                                                      
87 Ibid, s.77 
88 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, s.33 
89 Ibid, s.63 
90 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer 2005, s.93 
91 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014, s.46 
92 Försvarsmakten, Perspektivstudie 2013,<http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/fm2013-27612013-10-01-perp-2013.pdf>(hämtad 2015-04-09), s.37 
93 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014, s.47 
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Offensiva operationer med flygstridskrafterna skall inriktas mot: 

*Anfallsflyg 

*Transportflyg 

*Övrigt stödjande flyg 

*Skyddande flyg 

*Överskeppningstonnage 

*Motståndares baser och installationer (om dessa är nåbara)94 

 

Flygvapnets attackförmåga syftar till att skapa handlingsfrihet för armé och marinförband 

genom mark- och sjömålsbekämpning. Även om nationellt användande står i fokus kan 

attackuppdrag komma att användas vid internationella operationer.95 

 

Integration mellan vapengrenar 

De svenska flygstridskrafterna skall vara internationellt interoperabla och ha förmåga att 

kunna samverka utifrån behov grundade på de nationella uppgifterna.96 Försvarsmakten 

påpekar även att ett effektivt samspel mellan flygstridskrafter och luftvärn ökar uthålligheten 

för det svenska luftförsvaret då enheternas skilda egenskaper gör att beredskapen kan 

anpassas efter rådande situation. Flygstridskrafterna har begränsad uthållighet då de befinner 

sig i luften och kan de då det är möjligt ersättas med luftvärn ökar uthålligheten för 

luftförsvaret.97 Försvarsmakten belyser att samverkan mellan flyg och markförband har varit 

viktigt under tidigare operationer i världen och visar även på ett flyg och Close Air Support 

(CAS) inte har kunnat ersätta behovet av indirekt eld då flygets svarstider ofta har varit för 

långa.98 

 

Strid med system i samverkan är en utveckling för bekämpning inom högteknologisk 

krigföring som utvecklats under 2000-talet. Grunden i denna stridsteknik är en typ av 

snabbdatalänk som möjliggör sammanslagning av sensorers mest noggranna data, vilket ger 

en betydligt högre precision på inmätning av mål samt upplösning mellan närliggande mål. 

Skjutande enheter, flygstridskrafter inräknat kan med denna teknik skjuta mot mål helt baserat 

                                                      
94 Ibid, s.47 
95 Ibid, s.50 
96 Ibid, s.47 
97 Ibid, s.47 
98 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, s.16 
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på extern måldata.99 

 

En strävan efter integration mellan vapengrenarna samt ökad förmåga till samverkan kan 

således tydas. Försvarsmakten har dock identifierat flygstridskrafternas begränsning gentemot 

artilleriet i fråga om indirekt bekämpning inom manöverkrigföringen. Den ökade 

integrationen mellan vapengrenarna ligger även i linje med det Clarke förespråkar.   

 

Precisionsbekämpning 

I inledningen av perioden belyses förmågan till precisionsbekämpning och utvecklingen av 

denna som viktig i alla typer av operationer.100 Även förkortade svarstider och tid för val av 

mål anses som viktiga utvecklingsområden.101 Inledningsvis belyses även förmågan att ge 

stöd och komplettera andra myndigheters resurser som relevant. För att uppnå verkan vid 

snabba kortvariga insatser åskådliggör Försvarsmakten att: ”Strategiskt snabbrörliga 

verkansplattformar med hög precision är viktiga.”102 Detta kan ses som att flygstridskrafterna 

är relevanta för att uppnå verkan då flygstridskrafternas förmågor stämmer väl överens med 

de verkansplattformarna som Försvarsmakten beskriver.  

 

I slutet av perioden bedömer Försvarsmakten att det är nödvändigt för luftstridskrafterna att 

införskaffa nya vapensystem för att bättre kunna uppnå effekt i olika konfliktnivåer.103 De 

vapensystem man förfogar över idag är således inte tillräckliga för de uppgifter som 

flygstridskrafterna väntas lösa.  

 

Förmåga till lägesuppföljning, lednings och beslutsstöd 

Försvarsmakten belyser att luftarenan karakteriseras av stora ytor och stor rörlighet vilket 

ställer höga krav på underrättelseinhämtning som kan inhämtas snabbt och sedan delges i 

realtid. Väsentligt för underrättelsernas användbarhet är även att de förmår att skapa en 

gemensam lägesbild som innefattar samtliga stridskrafter i operationsområdet.104 En 

gemensam lägesbild med övriga myndigheter och förmåga att på samtliga ledningsnivåer 

                                                      
99 Försvarsmakten, Perspektivstudie 2013, s.29-30 
100 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, s.59-61,63 
101 Ibid, s.16 
102 Ibid, s.59 
103 Försvarsmakten, Perspektivstudie 2013, s.38 
104 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer 2005, s.75-76 
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samverka med andra myndigheter både nationellt och internationellt bedöms som även som 

nödvändigt.105 

 

Decentraliserad ledning genom uppdragstaktik förespråkas för flygstridskrafterna för att 

kunna tillvarata möjligheter som uppstår på stridsfältet. Beslut skall fattas på så låg nivå som 

möjligt för att uppnå högt tempo och initiativtagande.106 Detta är dock inte alltid fullt 

tillämpbart och man förespråkar både en dynamisk och en central ledning. Den dynamiska 

ledningen innebär att en avvägd balans mellan uppdragstaktik och kommandostyrning är 

eftersträvansvärt. Detta grundar sig i den komplexa samordning som krävs vid luftoperationer. 

Vid offensiva operationer är denna samordning som störst och inbegriper därför en stor andel 

av kommandostyrning. Vid defensiva operationer är behovet av samordning något mindre och 

därför kan graden av uppdragstaktik ökas.107 Central ledning är en av de viktigaste 

principerna vid ledning av flygstridskrafter och innebär att en chef direkt utan mellanliggande 

nivåer leder på taktisk nivå. Den taktiske chefen har med sin lägesbild över operationsområdet 

möjlighet att styra flyginsatserna så att de bäst stödjer högre chefs målbild.108 

 

Underrättelseläget tolkas således vara av hög vikt för flygstridskrafterna. Detta visar även på 

en förmåga till effektiv delgivning och behovet av en gemensam lägesbild. Behovet av 

kommandostyrning vid offensiva operationer är även påtagligt.     

4.2.2 Defensiv användning 

Möjligheter att uppnå effekt mot en angripare 

En utmaning för luftstridskrafterna är det som Försvarsmakten beskriver som avregling. 

Denna metod innebär att en motståndare som tar initiativet i en konflikt genom en 

kombination av fjärrbekämpning, lätta luftförsvarssystem och cyberattacker kan begränsa en 

annan parts luftoperativa handlingsfrihet. Detta gör att den egna förmågan att operera i ett 

område begränsas och att förutsättningarna för att genomföra överraskande angrepp stärks. 

För att möta denna strategi och återta initiativet förespråkas ett integrerat luftförsvarskoncept 

där luft- och marinstridskrafter tillsammans med ett långräckviddigt luftvärn samverkar i 

                                                      
105 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, s.32 
106 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer 2005, s.47 
107 Ibid, s.100 
108 Ibid, s.84 
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realtid.  Konceptet möjliggör tillsammans med övriga försvarsdelar en kraftsamling för att 

uppnå lokal överlägsenhet och återta initiativ mot en jämbördig motståndare.109 

 

Detta tolkas således vara en strategi för att återta förlorat initiativ vid ett angrepp. Detta visar 

på att även om man inte har förmåga att möta ett överraskande anfall finns det metoder för att 

kunna verka och återta initiativ från ett underläge. Som nämns i kapitel 2 understryker 

Warden vikten av att kunna koncentrera flygstridskrafterna och förorsaka motståndaren 

betydande förluster vid samlade tillfällen vilket avregling tolkas vara en strategi för.   

 

 

Hur prioriterades försvaret för flygstridskrafterna?  

Av givna skäl kan mycket av informationen som berör hur försvar prioriteras anses som 

hemlig från denna period. Som nämns under utformning av analysramverk syftar dock inte 

detta till att undersöka försvarsplanering, utan att tyda en inriktning för prioritering i försvar 

för flygstridskrafterna.  

 

I perspektivstudie 2013 har Försvarsmakten identifierat tidigare brister i förmågan att möta ett 

väpnat angrepp.110 Försvarsmakten anser att det finns ett utvecklingsbehov i den nationella 

säkerhetsstrategin och att den behöver ta ställning till nationella intressen som inkluderar 

militära hot.111 Försvarsmakten förklarar även att man vid en defensiv inriktning av nationellt 

försvar har stora brister i möjlighet att försvara sig. Detta kan endast ske med geografiska 

begränsningar och under en begränsad tid.112 Detta tolkas som att det i dagsläget och i 

synnerhet i början av undersökt period för Försvarsmakten inte finns en tydlig grund för hur 

Försvarsmakten skall verka i den nationella arenan. Det tyder även på att om en defensiv 

inriktning skulle väljas måste man begränsa sig till vitala områden och objekt. Detta är dock 

generellt för Försvarsmakten och inte specifikt för flygstridskrafterna.  

 

Ur flygvapnets perspektiv kan man utröna att man inte ser det nödvändigt att ha ständig 

kontroll över hela luftrummet vilket även beskrivs djupare i nästa stycke. Detta kan tolkas 

som att man inte ser sig behöva upprätthålla försvar över yta, men man ska dock ha förmåga 

att återta initiativet på samtliga platser vid behov.  

                                                      
109 Försvarsmakten, Perspektivstudie 2013, s.37 
110 Ibid, s.45 
111 Ibid, s.40-41 
112 Ibid, s.45  
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Synen på luftherravälde och dess betydelse 

Förmåga att kontrollera luftrummet identifieras av Försvarsmakten ha varit en förutsättning 

under konflikter i andra läder.113 Kampen om luftherraväldet anses vara central för 

luftstridskrafterna och den mest prioriterade uppgiften.114 Genom kontroll av luftrummet 

säkras territoriell integritet både i luften och inom den marina miljön.115 Efter hand som 

kontroll av luftrummet uppnåtts kan flygstridskrafter frigöras för att användas till andra typer 

av luftoperationer. Luftrumskontroll är dock inget bestående tillstånd utan kräver resurser för 

att bibehållas. De största fördelarna med luftrumskontroll är att det ger möjlighet att 

kontrollera information i luftarenan samt möjlighet att nå verkan mot mål på ytan eller mål i 

luftrummet.116 

 

Försvarsmakten beskriver kontroll över luftrummet i tre olika nivåer med olika 

ambitionsnivåer:  

 

Fördelaktigt luftläge är den lägsta nivån och beskriver en situation då motståndarens 

luftstridskrafter inte omfattande kan påverka egna operationer då de kan förvägras nyttjandet 

av luftarenan kopplat till en viss yta eller en viss tidsperiod. Egna flygstridskrafter har inte full 

handlingsfrihet vid fördelaktigt luftläge men offensiva insatser kan genomföras om taktik och 

uppträdande anpassas efter rådande förhållanden.117  

 

Luftöverlägsenhet råder då kontrollen av luftrummet är så omfattande att motståndarens 

luftstridskrafter inte avgörande kan påverka de egna luftoperationerna. Luftöverlägsenhet ger 

de egna flygstridskrafterna handlingsfrihet i tid eller rum, men är inte ett konstant tillstånd. 

Offensiva operationer kan bedrivas utan samma taktiska uppträdande som krävs vid 

fördelaktigt luftöverläge.118 

 

                                                      
113 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, s.16 
114 Försvarsmakten, Perspektivstudie 2013, s.36 
115 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014, s.50 
116 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer 2005, s.22 
117 Ibid, s.24 
118 Ibid, s.24 
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Luftherravälde föreligger som ett absolut tillstånd som råder när motståndaren inte förfogar 

över luftstridskrafter, eller inte kan använda dessa på ett sätt som påverkar luftarenan. De 

egna luftstridskrafterna har total handlingsfrihet i luftarenan.119 

 

Försvarmakten menar att det ej är nödvändigt eller önskvärt med permanent närvaro i ett visst 

område utan endast närvaro då situationen kräver det.120 Flygvapnet skall dock alltid oavsett 

konfliktnivå kunna säkerställa kontroll av luftrummet med fördelaktigt luftläge som lägsta 

nivå.121 Detta kan ses som att man i likhet med Wardens teori om luftöverlägsenhet 

differentierar kontroll av luftrummet utifrån den effekt man behöver uppnå.  

 

Infrastruktur avseende flygfält och basorganisationer  

5e generationens stridsflygplan innefattande högre hastighet och smygförmåga och ökade 

räckvidder anses få effekter på luftstriden framöver. Utvecklingen av fjärrstridsmedel ökar 

även risken möjligheterna att påverka en annan part från långa avstånd. För Försvarsmakten 

innebär detta en ökad risk för bekämpning på marken med mycket kort eller obefintlig 

förvarning. Detta resulterar i ett ökat behov för skydd av viktiga objekt.122 

 

Flygbasbataljonerna bör i större grad fokuseras på det nationella försvaret genom utveckling 

av varningssystem för fjärrstridsmedel, fortifikatoriskt skydd och förmåga till spridning. 123  

Försvarsmakten skriver även att Sverige i linje med solidaritetsförklaringen skall vara beredd 

att ta emot militär hjälp. Detta innebär att basområden och flygfält måste vara anpassade för 

utländska försvarsmakter124 

 

Detta tolkas som att den infrastruktur man idag förfogar över inte är tillräcklig för de hot och 

uppgifter man anser sig lösa. En inriktning mot återtagande inom detta område har dock 

kunnat tydas. Särskilt tyder det på en begränsad förmåga till spridning av baser vilket 

stämmer dåligt överens med Wardens förespråkande av god möjlighet att sprida egna resurser.  

 

                                                      
119 Ibid, s.24 
120 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014, s.49 
121 Ibid, s.50 
122 Försvarsmakten, Perspektivstudie 2013, s.36-37 
123 Ibid, s.38 
124 Ibid: Bilaga 1, s.17 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från ovanstående analys. Därefter dras slutsatser av 

undersökningens resultat med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering.  

 

Indikator 1958-1966 2004-2014 

Offensiv luftmakt   

Vilken effekt ville man 

uppnå med 

luftstridskrafterna? 

Del av defensiv inhemskt 

försvar 

Internationellt offensiv 

Nationellt defensiv 

Myndighetsstöd 

Hur skedde samverkan och 

integration mellan de olika 

vapengrenarna? 

Indirekt samverkan 

enskilda uppgifter mot 

gemensamt mål 

Direkt samverkan 

Gemensamma operationer 

mot gemensamt mål 

Hur såg man på betydelsen 

av precisionsbekämpning? 

 

Behov av precision fanns.  

Taktik- och 

teknikanpassning för att nå 

verkan. 

Behov av precision fanns.  

Teknikanpassning för att nå 

verkan. 

Hur såg man på förmåga till 

lägesuppföljning, lednings 

och beslutsstöd? 

Utveckling mot 

realtidsuppdatering 

Central ledning 

Realtid 

Central ledning 

Defensiv luftmakt   

Vilka möjligheter hade 

flygvapnet att möta en 

angripare? 

Beredskap i olika steg 

  

Integrerat 

luftförsvarskoncept.  

Kraftsamling genom 

gemensamma operationer. 

Vad var prioriterat att 

försvara för 

flygstridskrafterna? 

Hela landet med fokus mot 

Östersjön och södra delar av 

landet. 

Vitala områden och objekt. 

Hur såg man på 

luftherravälde och dess 

betydelse? 

Nödvändigt för seger. 

Central för 

luftstridskrafterna 

Uppnås lokalt. 

 

Central för 

luftstridskrafterna Indelat i 

olika nivåer. 

Uppnås lokalt. 

 

Vilken infrastruktur 

avseende flygfält och 

basorganisationer var 

tillgänglig? 

Förmåga till spridning. 

Dimensionerat efter 

kärnvapenhot. 

Begränsad förmåga till 

skydd och spridning. 

 

Hur var flygstridskrafter tänkta att användas i offensivt och defensivt syfte under 

perioden 1958-1966? 

Flygstridskrafterna var under perioden 1958-1966 dimensionerade för ett defensivt inhemskt 

försvar i där man hade förmåga att möta en angripare. Jaktflyget skulle kunna ingripa mot 

flyg och luftlandsättningar. Attackflyget var främst anpassat för att kunna ingripa mot en 

kustinvasion. Spaningsflyget syftade till att fastställa eventuella invasionsförberedelser och 

invasionsinriktning. Detta är ej i enlighet med Clarkes SPOT-teori då ett aktivt asymmetriskt 
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användande inte har kunnat identifieras. Attackflyget var dock en offensiv förmåga, men 

denna syftade snarare till att motverka effekten av en motståndares anfall.   

 

Vapengrenarna var förhållandevis självständiga och samverkan skedde i första hand indirekt. 

En strävan efter att uppnå gemensam effekt mot en kustinvasion över östersjön genom 

samverkan mellan luft och sjö fanns. Även om det begränsades av restriktioner för samverkan 

och tekniska hinder. Detta stämmer inte överens med den integrerade strategi som Clarke 

förespråkar för små stridskrafter.  

 

 Under perioden var behovet av hög precision identifierat med grund i förmågan att hushålla 

med ammunitionsresurser. För att möta detta utvecklade man både tekniska lösningar och 

anpassade taktiskt uppträdande för att få högst verkan med minsta ammunitionsförbrukning. 

En utvecklad förmåga av system för luftbevakning med möjlighet till överföring av måldata 

mellan central insatsledning och stridsledning möjliggjorde en effektivare ledning av 

stridsflyg. Detta samstämmer med Clarke och ger utifrån SPOT-teorin en ökad förmåga för att 

uppnå effekt med flygstridskrafterna.  

 

Under perioden hade flygstridskrafterna en hög beredskap och god förmåga att verka i 

rådande hotmiljö. Den luftoperativa defensiva förmågan under perioden består även av ett 

utvecklat luftförsvar i form av luftvärn, stridsledning och jaktflyg med fokus mot att möta 

snabba bombplan samt luftlandsättningar. I ett defensivt läge skulle en angripare kunna mötas 

så långt ut som möjligt. Begränsningar i räckvidd gjorde dock att detta inte innebar mer än i 

bästa fall utanför den egna kusten.  

 

ÖB förklarade att hela landet skulle försvaras. För flygstridskrafterna identifierar dock 

undersökningen en prioritering till försvaret av Svealand och Götaland, samt Östersjön. 

 

Betydelsen av överläge i luften ansågs vara avgörande för att hindra en invasion. 

Luftöverlägsenhet skulle kunna nås lokalt eller temporärt och man skulle genom 

taktikanpassning kunna verka i både överläge och underläge. 

 

Basfilosofin som användes var dimensionerad mot rådande kärnvapenhot genom spridning 

och alternativa baser. Även möjligheten att i framtiden utnyttja vägbaser undersöktes. 
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Anpassningen var dock inte självklar och en begränsad skyddsförmåga mot konventionella 

hot fanns.  

 

Hur var flygstridskrafter tänkta att användas i offensivt och defensivt syfte under 

perioden 2004 till 2014? 

Under perioden 2004- 2014 har en omfattande reformering av Försvarsmakten pågått. Stora 

delar av den gamla krigsorganisationen har avvecklats till förmån för internationellt anpassade 

förband. Detta gör att användandet av flygstridskrafterna har förändrats avsevärt under 

perioden.  

 

Under början av perioden var syftet med luftoperationer är att uppnå eller bestrida luftoperativ 

kontroll i ett område eller vid en tidpunkt. Luftoperativ kontroll syftade till att skapa 

förutsättningar för andra arenor eller för att uppnå mål för gemensamma operationer.  En 

integrerad strategi förespråkas av Clarke och detta är således enigt med SPOT-anfall. 

 

Flygstridskrafterna anses även behöva ha förmåga att stödja andra myndigheter. Till detta var 

förmåga till precisionsbekämpning och icke-dödligt våld mycket viktigt. En gemensam 

lägesbild med övriga myndigheter och förmåga att på samtliga ledningsnivåer samverka med 

andra myndigheter både nationellt och internationellt bedömdes även som nödvändigt. Detta 

är inget som Clarke förespråkar.   

 

I slutet av perioden tydliggörs allt mer att grunden för flygstridskrafternas verksamhet är att 

hävda Sveriges territoriella integritet i luften. Gemensamt med andra stridskrater ska 

flygstridkrafterna skapa en avhållande effekt på en motståndares vilja att anfalla Sverige. Vid 

ett väpnat angrepp ska flygstridskrafterna inriktas mot att antingen etablera luftöverlägsenhet 

eller bestrida en motståndares möjlighet att upprätta luftherravälde. Flygvapnets 

attackförmåga syftar till att skapa handlingsfrihet för armé och marinförband genom mark- 

och sjömålsbekämpning. 

 

Förmågan till precisionsbekämpning och utvecklingen av denna ses som viktig i alla typer av 

operationer. De vapensystem man förfogar över idag är dock inte tillräckliga för rådande 

uppgifter. 
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Delgivning i realtid och förkortade ledtider anses vara avgörande för att nå effekt med 

flygstridskrafterna. Till detta hör även behovet av central ledning för att upprätthålla 

samordning och tempo vid operationer.  

 

Under perioden beskrivs begreppet avregling som en  motståndares möjlighet att begränsa en 

annan parts luftoperativa handlingsfrihet genom en kombination av fjärrbekämpning, lätta 

luftförsvarssystem och cyberattacker. För att möta detta ser man behovet av ett integrerat 

luftförsvarskoncept som samlat med övriga försvarsdelar kan kraftsamla och återta initiativet 

mot en motståndare.   

 

Resultatet visar även en fokusering av flygstridskrafterna till att försvara vitala områden och 

objekt. Kontroll av luftrummet skall kunna uppnås när och var det behövs och inte vara ett 

ständigt tillstånd. Försvarsmakten har således differentierat kontrollen av luftrummet för att 

kunna ha olika ambitionsnivåer med flygstridskrafterna.  

 

Infrastruktur och basorganisationer är reducerad till ett fåtal lokaliseringar. Viss förmåga att 

nyttja alternativa baser har identifierats, men flygstridskrafterna är begränsade i att kunna 

uppnå rörlighet på marken. Behovet av ett återtag för att kunna verka i den nationella arenan 

är tydlig.  

 

Vilka likheter och skillnader finns i användandet av luftmakt mellan dessa perioder? 

Undersökningen visar på att den effekt man ville uppnå med flygstridskrafterna har förändrats 

mellan undersökningsperioderna. Under det kalla kriget var flygstridskrafterna 

dimensionerade för att vara ett verktyg i det defensiva nationella försvaret med en förmåga till 

att påverka en motståndare offensivt. Flygvapnet under perioden 2004-2014 har inledningsvis 

dimensionerats för att vara internationellt användbart och för att ha förmåga att verka som 

myndighetsstöd. I slutet av perioden har ett återtaget fokus mot ett nationellt defensivt försvar 

kunnat ses.  

 

Samverkan och integration mellan de olika vapengrenarna skiljer sig åt i de olika perioderna. 

Under det kalla kriget skedde samverkan huvudsakligen indirekt och vapengrenarna verkade i 

större utsträckning autonomt även om man hade en integrerad syn på hur landet skulle 

försvaras. I perioden 2004-2014 förespråkas i större utsträckning direkt samverkan mellan 
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vapengrenarna. Gemensamma operationer där flera vapengrenar samverkar mot ett 

gemensamt mål eftersträvas.  

 

Behovet av precisionsbekämpning har varit identifierat under båda undersökta perioder. En 

skillnad har kunnat identifieras i att man under det kalla kriget var mer benägen att 

taktikanpassa för att kunna uppnå verkan. Under perioden 2004-2014 har den tekniska 

utvecklingen och behovet av att följa med i utvecklingen större betydelse.  

 

En central ledning har förespråkats under båda perioderna. Lägesuppföljning, lednings och 

beslutstöd började under det kalla kriget ge möjlighet till realtidsuppdatering och möjlighet 

till avsevärt kortade ledtider. I perioden 2004-2014 finns denna teknik tillgänglig. Fortsatt 

utveckling anses dock viktig.  

 

Under det kalla kriget hade flygstridskrafterna beredskap för att möta ett hot eller angrepp 

mot det egna territoriet. Under perioden 2004-2014 gör den rådande hotbilden att samverkan 

mellan stridskrafterna anses som nödvändig för att kunna möta hotet av avregling.  

 

Prioriteringen om flygstridskrafterna skulle försvara över yta, eller vid vissa platser skiljer sig 

åt mellan de olika perioderna. Under det kalla kriget var hela landet med fokus på 

östersjöområdet och de södra delarna det mest prioriterade. Under perioden 2004-2014 har en 

vilja att kunna försvara vitala områden och objekt när det är nödvändigt kunnat identifieras.   

 

Betydelsen av luftherravälde har varit avgörande för flygstridskrafterna under båda 

perioderna. Båda under det kalla kriget och perioden 2004-2014 ser man även att 

luftherravälde kan uppnås lokalt vid givna tillfällen. Perioden 2004-2014 indelar dock 

kontroll av luftrummet i olika nivåer med olika ambition.   

 

Synen på basering och infrastruktur skiljer sig åt i de olika perioderna. Under det kalla kriget 

var kärnvapenhotet dimensionerande för baseringen vilket skiljer sig från perioden 2004-2014 

då endast begränsade möjligheter till skydd och spridning finns inom flygstridskrafterna.  
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5.1Konklusion  

Undersökningen visar således på att flygstridskrafterna har gått från att vara en del av det 

defensiva försvaret till ett verktyg som skall kunna användas i till offensiva och defensiva 

uppgifter både nationellt och internationellt. Flygstridkrafterna har även blivit en del av en 

gemensam strategi för stridskrafterna till skillnad från under det kalla kriget där man verkade 

självständigt i större utsträckning. 



Kd. Simon Sakari 2015-05-26  

OP 12-15 

37 
 

6. Diskussion  

Undersökningen visar på att flygstridskrafterna gått mot att bli mer integrerat med andra 

vapengrenar samt att antalet uppgifter som man förväntas lösa har blivit bredare. De offensiva 

delarna av flygvapnet har gått från att vara en del av det nationella försvaret till att kunna 

användas både internationellt och för att stödja andra organisationer. Det kan antas att det 

ökade förmågespannet tillsammans med minskade och stramare ekonomiska ramar får 

konsekvenser för om man kan lösa dessa uppgifter. De medel som nu finns tillgängliga kan 

tyckas vara väldigt fattiga för de mål man avser att uppnå.  

 

Ring hävdar att svensk luftmakt under 1900-talet varit influerad av stormaktstrategier och att 

dess användning i offensivt syfte är begränsad.125  I denna undersökning har delar av Wardens 

teorier använts för att förklara defensivt användande av luftstridskrafter. Warden har ofta 

kritiserats för att endast vara giltig för stormakter med ett överlägset flygvapnen. Uppsatsen 

har inte syftat till att pröva Wardens giltighet i svensk luftmakt men jag har dock inte stött på 

problem med att nyttja Wardens syn på luftherravälde och defensiva operationer då de 

offensiva delarna medvetet valts bort. Vidare har jag kunnat se likheter mellan Wardens 

differentiering av luftherravälde och den som anges av Försvarsmakten i Doktrin för 

luftoperationer 2005. En viss tillämpning av Warden har således kunnat ses i det svenska 

flygvapnet. I likhet med Ring har undersökningen visat på en förändring i flygvapnet under 

2000-talet. En skillnad är dock att sedan Rings uttalande har Försvarsmaktens fokus återigen 

gått till den nationella arenan och således blir frågan hur mycket av det Ring förespråkade är 

relevant i framtiden.  

 

Anrig menar att flygvapnet under det kalla kriget kunde möta angripare långt ute på 

östersjön.126 Denna studie har visat på praktiska svårigheter i att under perioden 1958-1966 

avvärja ett fientligt angrepp utanför den egna kusten. Utifrån denna undersökning kan således 

ifrågasättas vad som menas med ”långt” under denna period. Anrig hävdar även att 

flygstridsrafterna gått mot att mer användas som stöd vid markoperationer. Denna 

undersökning har visat på en ökad integrering mellan vapengrenarna vilket till viss del skulle 

kunna styrka Anrigs resonemang.  

                                                      
125 Ring, ”Behovet av doktrinutveckling”, s.151-152 
126Anrig, The quest for relevant air power. s.287 
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6.1 Självkritisk granskning 

Materialet som används för att undersöka flygvapnet under de olika perioderna skiljer sig till 

viss del. För perioden 2004-2014 har doktriner och perspektivplaner används, vilka kan ses 

som Försvarsmaktens uttalade handlingsväg och framtidssyn. För att undersöka det kalla 

kriget har tidigare forskning om flygvapnet under det kalla kriget används tillsammans med 

överbefälhavarens skrivelser om synen på fortsatt utveckling av försvaret. Överbefälhavarens 

uttalanden från det kalla kriget och Försvarsmaktens perspektivplaner från 2000-talet har 

betydande likheter. Den tidigare forskningen från det kalla kriget har dock till del utgått från 

hemliga handlingar vilket gör att bilden av materialet från det kalla kriget kan vara mer 

omfattande än det material som använts för att beskriva flygvapnet under perioden 2004-

2014. Trovärdigheten i jämförelsen mellan de båda perioderna hade således kunnat ökas om 

materialen i större utsträckning liknat varandra.  

 

Under arbetets gång har även en tydlig skillnad i synsätt på nyttjande av luftstridskrafterna 

under perioden 2004-2014 identifierats. Detta har försvårat att ge en ensidig bild av hur man 

såg på flygvapnet under perioden. Problematiken har angripits genom att redovisa synsätt från 

början och slutet av perioden i de fall där användandet skiljt sig åt. Fördelen med detta är 

dock att det visat på en betydande förändring av flygstridskrafternas nyttjande under den 

senaste tioårsperioden.   

6.2 Resultatens betydelse för yrkesutövningen 

Ett offensivt uppträdande för flygstridskrafterna förespråkas av luftmaktsteoretiker världen 

över. För en svensk officer är det viktigt att vara medveten om i vilken grad de svenska 

flygstridskrafterna och Försvarsmaktens defensiva inriktning lämpar sig för ett offensivt 

användande. Undersökningen visar på en utveckling mot ett flygvapen som är mer integrerat 

och ämnat att lösa en bredare mängd uppgifter. Detta gör dock inte att offensiva teorier direkt 

är tillämpbara. Här tror jag det är viktigt att se till den förändring som har skett och kommer 

att fortsätta ske för att kunna uppnå verkan med flygstridskrafterna i kommande operationer.  

6.3 Fortsatt forskning 

Under perioden 1958-1966 nyttjades i huvudsak Lansen och under perioden 2004-2014 JAS 

39 Gripen som stridsflygplan för flygvapnet. Detta gör det svårt att se om införandet av nya 

flygplan påverkar synen på flygstridskrafterna. Det skulle vara intressant att studera perioder 

där en övergång mellan olika flygplan skett för att se om detta påverkat användandet av 
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flygstridskrafterna. Vidare har det uppmärksammats hur man diskuterar samverkan mellan 

luft och sjö för bekämpning av sjömål över östersjön.  Finns det några likheter i konceptet 

från det kalla kriget och strid med system i samverkan. 
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